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Nota conceptual 
 

Enquadramento e Racional 
 

Em 2011, a Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2011 relativa à 

prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à protecção das vítimas, e que substitui a Decisão-

Quadro 2002/629/JAI do Conselho – Diretiva Anti Tráfico – foi adotada. 

A Diretiva é parte de uma ação global e tem, na sua base, um extenso acervo legal contra o Tráfico de 

Seres Humanos, incluindo instrumentos das Nações Unidas e do Conselho da Europa. 

Adotando uma abordagem integrada, holística, respeitadora dos direitos humanos, centrada na vítima 

e sensível ao género e às crianças, a Diretiva é composta por disposições que começam por estabelecer 

regras mínimas comuns para aproximar o direito penal substantivo em matérias como: infrações penais, 

sanções, apreensão e confisco, ou a instauração de ação penal ou não aplicação de sanções à vítima. Além 

disso, as disposições sobre investigação e ação penal, jurisdição, assistência e apoio às vítimas, com foco 

especial nas crianças, e ao longo de todas as etapas. Ainda, as disposições sobre a prevenção do crime e 

a monitorização e avaliação dos esforços na implementação da Diretiva via: 

 A criação de Relatores Nacionais ou Mecanismos Equivalentes trabalhando em estreita 

cooperação com as organizações da sociedade civil; 

 O apoio dos Relatores Nacionais ou Mecanismos Equivalentes, assim como da Plataforma 

Europeia da Sociedade Civil contra o Tráfico de Seres Humanos, ao  Coordenador Europeu da 

Luta Anti tráfico.1   

Em 2012, a Estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos 2012-2016 

apresentou o enquadramento político, com medidas concretas para apoiar a transposição e a 

implementação da Diretiva Anti Tráfico. A Estratégia identificou cinco prioridades: 

A. Detetar, proteger e assistir as vítimas do tráfico. 

B. Reforçar a prevenção do tráfico de seres humanos. 

C. Reforçar a ação penal contra os traficantes. 

D. Aumentar a coordenação e a cooperação entre os principais intervenientes e a coerência das políticas. 

E. Conhecer melhor os novos problemas relacionados com todas as formas de tráfico de seres humanos e 

dar-lhes uma resposta eficaz. 

Em 2017, e com base na Estratégia da União Europeia e nos esforços em curso para a plena 

implementação da Diretiva Anti Tráfico, a Comissão lançou a Comunicação no Seguimento dado à 

                                                                 
1 Plasmado no Programa de Estocolmo - Uma Europa aberta e segura que sirva e proteja os cidadãos [Jornal Oficial 
C115 de 4.5.2010]. O Coordenador Europeu recolhe igualmente informação de Agências Europeias e de organizações 
europeias, internacionais e regionais.  
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Estratégia da UE para a erradicação do tráfico de seres humanos e identificação de novas ações concretas. 

A Comunicação identificou com prioridades: 

A. Desmantelamento do modelo de negócio e da cadeia de tráfico. 

B. Proporcionar às vítimas um melhor acesso aos seus direitos e concretizá-los. 

C. Reforçar uma resposta coordenada e consolidada, tanto dentro como fora da União Europeia. 

Em conformidade com o Considerando 27 e os artigos 19.º e 20.º da Diretiva Anti Tráfico, a Comissão 

Europeia publicou três relatórios e Documentos de Trabalho que apresentam os progressos realizados 

na luta contra o Tráfico de Seres Humanos: 

- 1st Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required 

under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human 

beings and protecting its victims (período em análise 2013-2014) e respetivo Staff Working 

Document. 

- 2nd Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (período em 

análise 2015-2016) e respetivo Staff Working Document.  

- 3rd Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (período em 

análise 2017-2018) e respetivo Staff Working Document. 

A acompanhar estes relatórios, a publicação de cinco relatórios com uma compilação estatística que 

apresenta as principais tendências ao nível dos Estados-Membros da União Europeia. Esta dimensão é 

crucial para a avaliação da implementação da Diretiva Anti Tráfico, assim como para o desenvolvimento 

de conhecimento e de políticas baseadas em evidências. 

Mais recentemente (2021), a adoção do Relatório sobre a Aplicação da Diretiva relativa à luta contra o 

tráfico de seres humanos - Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de fevereiro de 2021, sobre a 

aplicação da Diretiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à 

proteção das vítimas (2020/2029(INI)), da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos, e da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género, com a avaliação da 

implementação da Diretiva e recomendação para a sua revisão.  

Em 29 de janeiro de 2020, foi adotado o Novo Programa de Trabalho da Comissão Europeia. No âmbito 

da 5ª Prioridade – ''Promover o nosso modo de vida europeu” –, a Comissão anunciou a intenção de lançar 

uma Estratégia de combate ao Tráfico de Seres Humanos em 2021.  

No passado dia 14 de abril, e intimamente ligada à nova “Estratégia da União Europeia para Combater o 

Crime Organizado 2021-2025”, uma vez que o Tráfico de Seres Humanos é frequentemente conduzido 

por grupos de crime organizado, foi apresentada a "Estratégia da União Europeia de Combate ao Tráfico 

de Seres Humanos 2021-2025". 

Este documento estratégico identifica prioridades, propondo ações concretas desenvolvidas no pleno 

respeito dos direitos fundamentais. Os eixos de intervenção são: 

 Resposta compreensiva no combate ao Tráfico de Seres Humanos - da prevenção via a proteção 

das vítimas à acusação e condenação dos traficantes. 

 Reduzir a procura que fomenta o tráfico. 

 Desmantelar o modelo criminoso para prevenir a exploração das vítimas. 

o Meios operacionais eficazes para combater o modelo de negócio; 
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o Combater a cultura de impunidade através da capacitação para uma resposta, robusta, 

da justiça criminal; 

o Enfrentar o modelo de negócio em meio digital. 

 Proteger, apoiar e capacitar as vítimas, especialmente mulheres e crianças. 

 Dimensão internacional. 

Reconhecendo o alcançado, o Tráfico de Seres Humanos não diminuiu e tem graves custos económicos, 

sociais e humanos. 

A prevalência de uma cultura de impunidade, a persistência de vulnerabilidades em determinados grupos 

e contextos, a necessidade em melhorar a qualidade e comparabilidade dos dados, e o surgimento de 

novos riscos (nomeadamente no contexto e na sequência da Pandemia da Covid-19), apresentam desafios 

que requerem mais esforços e uma vontade política mais forte. 
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A Conferência 
 

Portugal é um dos países na vanguarda das políticas de prevenção e proteção às vítimas e combate ao 

Tráfico de Seres Humanos. 

Durante a Presidência do Conselho da União Europeia em 2007, e no contexto da Conferência “Tráfico 

de Seres Humanos e Género”, que ocorreu no Porto entre os dias 8 e 9 de outubro, foi adotada a 

Declaração do Porto. 

A Declaração apelou ao Conselho, à Comissão e aos Estados Membros, a criação, desenvolvimento e 

promoção de várias medidas como de mecanismos europeus comuns de referência que permitissem 

monitorizar o Tráfico de Seres Humanos, uma abordagem coordenada a nível nacional e internacional que 

promovesse uma ação multidisciplinar e, a implementação de planos nacionais de ação compreensivos. 

Este ano, a Presidência do Conselho da União Europeia 2021 (PPUE 2021) dará continuidade aos 

trabalhos da União Europeia no quadro da Estratégia para a União da Segurança/Cooperação policial, na 

prevenção, combate e repressão da criminalidade transfronteiriça, nomeadamente ao combate ao Tráfico 

de Seres Humanos e criminalidade conexa (“Uma Europa segura que aposta na abordagem preventiva” – 

PPUE Programa de Trabalho da Administração Interna). 

Para fazer um balanço dos progressos e olhar para o futuro, o Observatório do Tráfico de Seres Humanos 

tutelado pelo Ministério da Administração Interna, e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

tutelada pela Ministra de Estado da Presidência, promovem a presente Conferência Internacional, que irá 

ocorrer no dia 25 de maio de 2021. 

A Conferência Internacional inicia-se com palavras da Senhora Comissária Europeia para os Assuntos 

Internos, Ylva Johansson, de Sª Excelência o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, da 

Senhora Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, e da Senhora Secretária de Estado para a 

Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.  

A Conferência prossegue com as seguintes sessões em torno de quarto objetivos centrais: 

 Objetivo 1 | Sessão Plenária – A Diretiva Anti Tráfico e a nova Estratégia  

Análise global sobre o alcançado até ao momento e quais as principais dimensões que necessitam de 

esforços adicionais. Neste debate, crítico, como é que a nova Estratégia (e seu alinhamento com outras 

Estratégias da União Europeia), vai apoiar e impulsionar a implementação da Diretiva Anti Tráfico. 

 Objetivo 2 | Sessão Temática – A Abordagem de Género no Tráfico de Seres Humanos 

Vários relatórios internacionais e europeus continuam a revelar uma clara desproporcionalidade de 

vitimização entre mulheres e raparigas. Neste sentido, o debate sobre Tráfico de Seres Humanos como 

forma de violência de género, alimentada por desigualdades estruturais, e que exigem o fortalecimento 

de uma Abordagem de Género ao nível da prevenção, combate e assistência às suas vítimas. A 

acompanhar esta reflexão, a ligação a outros fenómenos, nomeadamente o vínculo com a migração, 

conforme demonstrado em relatórios de agências da União Europeia e de organizações da sociedade civil. 
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 Objetivo 3 | Sessão Temática – Harmonização de dados e o seu papel no desenvolvimento de 

políticas com base em evidências: que (d)efeitos? 

Reconhecendo os esforços envidados pelos Estados-Membros e pela Comissão Europeia na recolha de 

dados sobre o crime de Tráfico de Seres Humanos e as suas vítimas, a Comissão Europeia (como outros 

organismos) e os Estados-Membros reconhecem a persistência de diferenças substanciais na forma como 

os Estados Membros registam e recolhem dados. São necessários esforços adicionais para garantir a 

qualidade e a comparabilidade dos dados sobre o Tráfico de Seres Humanos. Como podemos seguir em 

frente?  

 Objetivo 4 | Sessão Temática – Tráfico de Crianças  

As estatísticas mais recentes a nível europeu revelam que as crianças constituem cerca de ¼ (22%) de 

todas as vítimas registadas pelos 27 Estados-Membros. São necessários esforços especiais para a deteção, 

identificação, proteção e assistência às crianças. 

No âmbito da presente Conferência, Portugal irá apresentar o “Protocolo para a definição de 

procedimentos de atuação destinado à Prevenção, Deteção e Proteção de crianças (presumíveis) vítimas 

de Tráfico de Seres Humanos – Sistema de Referenciação Nacional”. Este Guia é uma medida constante 

do IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres (2018-2021) e do Plano Nacional 

de Implementação do Pacto Global das Migrações. É igualmente reflexo do compromisso de Portugal no 

cumprimento de padrões internacionais e europeus e de recomendações (por exemplo, do Comité de 

Partes da Convenção do Conselho da Europa sobre Ação contra o Tráfico de Seres Humanos). 
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