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Editorial
O Tráfico de Pessoas é um crime que integra o conceito de criminalidade altamente organizada e instituiu-se como uma das prioridades da Comissão Europeia. Esta estabeleceu
em 2007 que o dia 18 de Outubro assinalasse o Dia Europeu contra o Tráfico de Pessoas.
As fronteiras deste crime e de outros que têm vindo a ser progressivamente mais visíveis
(como o auxílio à imigração ilegal, o lenocínio ou a escravatura) nem sempre são lineares
de estabelecer. É um crime que apresenta avultados lucros e riscos inferiores na condenação
dos seus agentes comparativamente ao tráfico de estupefacientes ou de armas, sobretudo
pela dificuldade na produção da prova. Neste sentido, os últimos relatórios europeus sobre
a temática apresentam a preocupante visibilidade do aumento no número de vítimas (a que
nem sempre corresponde o aumento do número de condenações). Na verdade, o relatório
intitulado “Trafficking in Human Beings” de 2015 do Eurostat revelou terem sido assinaladas 30146 vítimas apenas nos Estados-membros da União Europeia. Apesar de os esforços
dos Estados-membros em fazerem convergir medidas preventivas e de combate a este crime
terem aumentado, ainda há um longo percurso a fazer na Europa que permita uma maior
eficácia no desmantelamento dos seus agentes que têm vitimizado cada vez mais pessoas,
maioritariamente mulheres para fins de exploração sexual. A diretiva europeia 2011/36/UE
de Abril de 2011 questionou a pertinência de um conceito mais amplo de tráfico de pessoas,
tendo em conta a recente evolução do fenómeno e as novas formas de exploração constatadas. Vivemos, por isso, um tempo de mudança também nesta área que exige reflexão e
produção de saber para rentabilizar as medidas encetadas no conhecimento deste fenómeno.
O Grupo de Investigação Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização do CEIS20-UC
e o Instituto Jurídico uniram esforços, em 2016, no sentido de organizar uma reunião
científica sobre esta temática, procurando abordá-la de forma interdisciplinar. Os temas
abordados centraram-se em subtópicos tão diversos como novas formas de exploração, a
obtenção da prova, o apoio às vítimas, a Europa na luta contra o tráfico de pessoas. Com
esta iniciativa pretendeu-se dar visibilidade às ações que têm vindo a ser desenvolvidas
no sentido de aprofundar conhecimentos e sensibilizar os profissionais e o público em
geral quanto à prevenção, combate e repressão deste tipo de criminalidade altamente
organizada na Europa. Foi também objetivo deste encontro analisar os diversos aspetos de
que se reveste este crime, a partir de uma perspetiva europeia, contribuindo, deste modo,
para um espaço de reflexão sobre um tema tão relevante e de incontornável oportunidade.
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Algumas das conclusões da supracitada reunião científica são publicadas no presente
número da Revista Debater a Europa.
Uma palavra de particular apreço e agradecimento aos autores que pelo seu prestígio,
competência e disponibilidade tornaram possível mais um número da Revista Debater a
Europa – que se pretende espaço de reflexão e debate – sobre um tema tão relevante e de
incontornável oportunidade.

Isabel Maria Freitas Valente, PhD
Maria João Guia, PhD
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Imigração e Tráfico de Pessoas:
“7 Ligações Perigosas”

Immigration and Trafficking in Persons: “7 Dangerous Links”
Maria João Guia, PhD
Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra
E-mail: maria.joao.guia@ij.uc.pt

Resumo
O crime de tráfico de pessoas sofreu sucessivas alterações desde que foi estatuído.
O século xxi ficou marcado pela emergência de novos crimes ou de diferentes formas
de práticas já existentes. Estas, por decisões político-criminais, passaram a constituir
crime ou foram alterados os seus pressupostos por forma a ficarem adaptados à realidade que a evolução do tempo exigiu. Neste artigo, referir-me-ei a sete ideias que perpassam sobre o crime de tráfico de pessoas, que o ligam, frequentemente, à imigração
e que podem ajudar a compreender ou desmistificar (pre)conceitos ou conceções com
outras realidades que podem ser consideradas perigosas.
Palavras-chave: tráfico de pessoas; evolução; conexões; imigração; desmistificar.

Abstract
Human trafficking has undergone successive improvements since it was established.
The twenty-first century was marked by the emergence of new crimes or different forms
of existing practices. These new practices, by political-criminal decisions, were also criminalised or integrated the assumptions of new forms of exploitation in order to be adapted to the reality that the evolution of time demanded. In this article, I will refer to seven
ideas that pervade the crime of human trafficking, which often link it to immigration and
can help to understand or demystify prejudices or conceptions with other realities that
may be considered dangerous.
Keywords: human trafficking; evolution; connections; immigration; demystify.
1. O crime de tráfico de pessoas espelha uma realidade há muitos anos conhecida,
possivelmente sob outras formas ou designações. Neste sentido e remontando há alguns
séculos atrás, constata-se que a escravatura que durante muitos anos vigorou no mundo
9
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poderá ter assinalado os primórdios de uma das formas do crime de tráfico de pessoas,
porquanto a deslocação dos escravos se fazia forçando-os a deslocarem-se para desempenharem funções ou atividades contra a sua vontade1. Nesse sentido, vários foram os
acordos sucessivamente celebrados contra esta prática: o Acordo Internacional para a
Repressão do “Tráfico de Escravos Brancos” de 1904, de 1910 e de 1949; a Convenção
Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças de 1921; a Convenção
Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Adultas de 1947; a Convenção
para a Repressão do Tráfico de Pessoas e de Exploração da Prostituição de Outrem, de
1950; a Convenção de Nova Iorque sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, de 1979. Todos estes acordos foram imprescindíveis para a delimitação do texto que hoje consta no art.º 160º do Código Penal Português, separando
este crime de outras práticas criminosas ou “descontinuadas2”. É importante salientar
uma alteração percetível entre estas convenções e tratados internacionais. Aliás, a simples observação dos títulos destas Convenções permite verificar uma gradual atenção
concedida a diferentes aspetos que incluem referências a etnias, género, idade e tipo de
exploração: “escravos brancos”, “mulheres e crianças”, “mulheres adultas”, “a exploração da prostituição de outrem”, “todas as formas de discriminação contra mulheres”.
Mas não foram estas convenções as que mais marcaram as últimas alterações, no século
xxi, do texto do crime de tráfico de pessoas tal qual se encontra estatuído atualmente.
Conforme mencionado por RODRIGUES (no prelo), a União Europeia tem avançado,
ultimamente, de forma célere na publicação de diplomas, diretivas e recomendações
que previnam e punam devidamente o tráfico de pessoas e que protejam devidamente
as suas vítimas, favorecendo a operacionalização da justiça no espaço de Segurança,
Liberdade e Justiça:
Assim, logo em 1997 foi adotada uma Ação Comum relativa à ação contra o tráfico de
seres humanos e a exploração sexual de crianças, seguida, em 2002, de uma nova medida
legislativa - uma Decisão-Quadro - e, em 2005, de um Plano de Ação sobre as melhores
práticas, normas e procedimentos para prevenir e responder ao fenómeno. Na mesma linha, o Programa de Estocolmo, em 2010, atribuía uma clara prioridade à luta contra esta
espécie de criminalidade. E, na sequência, com o intuito de melhor responder à sua evolução constante, foram adotadas novas medidas legislativas e estratégicas: em 2011, uma
Diretiva, que substituiu a Decisão-Quadro, e, em 2012, a «Estratégia da União Europeia
para a erradicação do tráfico de seres humanos (2012-2016)».

1 Apesar de, durante muitos anos, o crime de tráfico de pessoas se reportar unicamente à exploração
sexual das suas vítimas, cfr. exposto no ponto 4.
2 A abolição da escravatura na então metrópole e na Índia data de 12 de Fevereiro de 1761, por Marquês
de Pombal, tendo esta prática sido progressivamente abolida com as leis de 1761 e 1773 (apesar de apenas
a partir da lei de 25 de Fevereiro de 1869 se ter proclamado a abolição da escravatura em todo o então
Império Português, até definitivamente, em 1878. Vide RODRIGUES, 2013 e RAMOS, 1971).
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Para além da proliferação de novos diplomas visando um combate mais efetivo ao tráfico de pessoas, o que importa neste ponto é que o tráfico de pessoas é um crime que afeta
seres humanos livres ou que normalmente gozam da sua liberdade pessoal no momento
imediatamente anterior ao facto criminoso.
2. O crime de tráfico de pessoas não implica a transposição de uma fronteira internacional. Na verdade, o tráfico de pessoas pode ser interno (quando alguém é traficado de uma
cidade para outra, por exemplo3) ou transnacional (quando alguém recruta, transporta, alicia outra pessoa num determinado país para depois a explorar em outro país, em atividade
contra a sua vontade). Com efeito, é possível que, nesta última forma, o agente possa ser
condenado, para além do crime de tráfico de pessoas, pelo crime de auxílio à imigração
ilegal, p.p. no artº 183º da Lei nº 23/2007, de 04 de julho (com a redação introduzida pela
Lei nº 29/2012, de 09 de agosto e subsequentes alterações), entre outros crimes. Tal não
significa que os pressupostos de ambos os crimes se assemelhem – não faria sentido a existência de dois crimes com exatamente os mesmos pressupostos. Assim, o crime de auxílio
à imigração ilegal, antes de mais: a) é um crime contra o Estado e cuja tipificação encontra
as sua razões na proteção da soberania do Estado (ao passo que o tráfico de pessoas é um
crime contra a liberdade pessoal, inserido dentro dos crimes contra as pessoas, visando a
proteção dos Direitos Humanos); b) obriga à transposição de uma fronteira internacional
(contrariamente ao tráfico de pessoas, conforme já referido), uma vez que imigração indica
a entrada de cidadão estrangeiro em território português4; c) implica um acordo prévio com
alguém ou uma rede que esteja na predisposição de transportar outrem para país diferente, a troco de alguma contrapartida (normalmente económica), ao passo que o tráfico de
pessoas ocorre através de uma imposição de alguém sobre outrem (sem que o consentimento da vítima seja um elemento a considerar, per se, visto a ação ser cometida por meio
de “violência, rapto, ameaça grave, através de ardil ou manobra fraudulenta, com abuso de
autoridade5” entre outras formas de imposição da força). Neste sentido, ambos os crimes
se diferenciam, o que não quer dizer que não haja pontos de contacto em determinadas
condições de cada um dos crimes (tal como acontece com o crime de lenocínio agravado e
o tráfico de pessoas (vide PATTO 2008; 2013). No entanto, o facto de a população em geral
não estar ainda completamente esclarecida e sensibilizada para os pressupostos de cada um
destes crimes, implica que haja alguma dificuldade na compreensão e uso de cada um dos
termos (que às vezes são indiscriminadamente usados quase como sinónimos). É importante referir que tal distinção se torna mais difícil de apreender quando a comunicação social
3 E neste sentido refiro-me a cidades, regiões ou áreas dentro de um mesmo país – de Viseu para Lisboa, por exemplo, atendo-me ao caso português.
4 Contrariamente ao movimento assinalado pela emigração (em que cidadãos portugueses se deslocam
para o estrangeiro para aí fixar a sua vida). E aqui haveria bastante mais a refletir – sobre conceito de emigrante e imigrante ou emigrante e imigrante vide PEIXOTO, 2007.
5 Cfr. excerto do artº 160º (Tráfico de pessoas) do Código Penal.
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emprega termos como “refugiado ou imigrante6 traficado”, contribuindo para um adensar da
dificuldade de compreensão por parte do público, bem como da delimitação de conceitos e
do estabelecimento de fronteiras entre os dois crimes.
3. O tráfico de pessoas não atinge apenas migrantes. Conforme mencionado anteriormente, não é condição para a determinação do crime a transposição de uma fronteira internacional. No entanto, é importante que se reflita sobre a maior facilidade de ludibriar,
enganar e impor a força sobre indivíduos que se encontram em circunstância de grande
vulnerabilidade, como é o caso de uma parte significativa dos migrantes (voluntários ou
forçados) e dos requerentes de proteção internacional. Tal não significa que todos se encontrem em vulnerabilidade ou num mesmo grau da mesma. Para além do mais, importa
que se tenha em conta que, nos últimos 20 anos, o conceito de “fronteira” no espaço europeu sofreu transformações assinaláveis ao nível legal, social e até do imaginário coletivo,
sobretudo após a implementação dos acordos de Schengen7 (GUIA, 2013, P. 31).
Alterações ao nível legal, uma vez que as fronteiras entre os estados-membros da União
Europeia, ainda que se mantenham, passaram a considerar-se fronteiras internas8 de um
espaço mais alargado (o espaço Schengen9) apelidado de “Segurança, Liberdade e Justiça”
em que os cidadãos circulam com mais celeridade e em que os controlos são realizados
de outra forma10. Assim os conceitos de fronteiras internas e externas (relativamente a este
6 Sobre o conceito de imigrante, euromigrante, visitante da União Europeia e Circulantes de países
terceiros, vide GUIA (2015, P. 8). O conceito de imigrante é aqui usado com a aceção de nacional de país
terceiro, sendo “Nacional de país terceiro: uma pessoa que não seja cidadão da União, na aceção do nº 1 do
artigo 17º do Tratado, e que não beneficie do direito comunitário à livre circulação nos termos do nº 5 do
artigo 2º do Código das Fronteiras Schengen”, definição constante no nº 1º do artº 3º da Diretiva 2008/115/
CE do Parlamento e do Conselho de 16 de dezembro de 2008.
7 São os anos 90 que testemunham a celebração do Tratado de Maastricht, a que se lhe seguiu o Pacto
Político de Tampere, na sequência da assinatura dos Acordos de Schengen, iniciados em 1985 pela França,
Alemanha e Benelux. Na viragem do século e após as decisões tomadas através do Tratado de Amesterdão, a Europa assiste ainda, neste campo, à celebração do Tratado de Nice, em 2003, e 6 anos depois ao
Tratado de Lisboa, cujos pilares assentam, entre outros, na Justiça, com enfoque especial na política de
segurança e de estrangeiros (que se vai repercutir depois no relevo dado aos órgãos de polícia criminal e à
cooperação policial em matéria criminal) (GUIA, 2015, P. 27).
8 “Fronteiras internas: as fronteiras comuns terrestres com os Estados parte na Convenção de aplicação
[do Acordo de Schengen, de 14 de junho de 1985, assinada em Schengen em 19 de junho de 1990, cfr. l. h) artº
3º da mesma lei], os aeroportos, no que diz respeito aos voos exclusiva e diretamente provenientes ou destinados aos territórios dos Estados partes na Convenção de Aplicação, bem como os portos marítimos, no que
diz respeito às ligações regulares de navios que efetuem operações de transbordo exclusivamente provenientes
ou destinadas a outros portos nos territórios dos Estados partes na Convenção de Aplicação, sem escala em
portos fora destes territórios” (Lei 29/12, de 09 de agosto, artº 3º, alínea p). (GUIA, 2015, P. 6)
9 A área Schengen tem cerca de 42 673 km de fronteiras marítimas e 7 721 km de fronteiras terrestres,
tendo sido estabelecida em 1985 pelos Acordos de Schengen que marcaram a gradual abolição de controlos
nas fronteiras comuns (European Commission, 2013 apud GUIA, 2015, P. 8).
10 A considerar controlos aleatórios ou a partir das consultas do Sistema de Informação Schengen,
apenas para referir algumas das formas. A este propósito, vide GUIA, (2015: 55) “Até 25 de março de
1995, data em que o Acordo de Schengen e a Convenção de Aplicação de Schengen entraram em vigor e
foram postos em prática, o controlo das fronteiras era efetuado à semelhança dos outros países europeus,
sendo delineadas as políticas de imigração e de segurança interna pelos governos vigentes, em função da
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Tal modo de atuação, nem sempre fácil de implementar na prática, exige de quem o pratica
plasticidade suficiente para se sujeitar a uma avaliação contínua e, consequentemente, estar
mais facilmente sujeito às frustrações e ansiedades concomitantes. A resistência à mudança,
associada à rejeição da quebra da omnipotência até aí “alimentada” por uma visão de poder
centrada na Instituição e nas “certezas” dos técnicos, poderá condicionar a intervenção em
silo. Falamos de uma estratégia potenciadora da rigidez de regras e normas, da pouca conexão
entre serviços, da fragmentação dos cuidados, da ausência de avaliação dos mesmos, da sobreposição de objetivos e intervenções, de áreas sem resposta por falta de planeamento, da fragilização e revitimização da vítima (que poderá mesmo chegar a abandonar o “campo” onde
decorre a intervenção). Avaliada retrospetivamente, a intervenção em silo representa mais um
“contributo” para reforçar a expectativa ilusória de mudar alguma coisa para não mudar nada.
Mas não é isto que pretendemos!
Com o objetivo de ajudar a construir cada intervenção, não em função do que cada um
julga serem as necessidades dos outros, mas sim com base naquilo que os outros deixam
“ler”, é essencial entender o processo de socialização e o sentido da existência, individual
e coletiva, de quem sofre. Torna-se, assim, fundamental defender a “co-responsabilidade”
na “co-mudança” dos sistemas. Importa pois implementar um espaço multidisciplinar e
multissetorial associado a um tempo de partilha, onde é importante que todos saibam
de tudo, todos tenham igual responsabilidade e assegurem a transparência. Falamos do
trabalho em rede, estratégia potenciadora da metacomunicação, capaz de romper o isolamento das pessoas e das organizações, e de promover a partir do efeito de rede, uma
coletivização na procura de soluções para ultrapassar a situação-problema (25).
4. Neste enquadramento, que papel para os serviços de saúde? Refere a OMS no
Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (5), que o sector de saúde representa um
aliado ativo e valioso na resposta global à violência, incluindo o TSH, trazendo diversas
vantagens e benefícios:
- a proximidade e, consequentemente, a familiaridade com o problema, pois os profissionais de saúde estão no lugar certo para identificar os casos de violência e para encaminhar as vítimas para outros serviços, para acompanhamento ou proteção;
- a informação que tem à sua disposição é muito importante para o trabalho a desenvolver ao nível da investigação e de prevenção;
- está numa posição única para chamar a atenção relativamente ao impacto da violência
sobre a saúde;
investigação (nacional e internacional), conduzida por especialistas nesta área, incluindo aqueles que
trabalham com vítimas de tráfico.
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- tem potencial para adotar um papel muito mais proativo na prevenção contra a violência, preferencialmente, em cooperação com outros setores (trabalho em rede);
- usando seus recursos e infra-estruturas para atividades de prevenção, os hospitais
e outros estabelecimentos que prestam cuidados de saúde podem ser cenários úteis para a
investigação, formação e definição de protocolos.
O sector da saúde é muito mais eficaz em países onde há protocolos e os profissionais de
saúde são treinados para lidar com as problemáticas associadas à violência / TSH, incluindo a recolha de dados/investigação, a par com uma estreita cooperação entre as instituições
da área de saúde e outras instituições ou setores que lidam com a violência, inclusive organizações não governamentais e as que se dedicam à investigação
5. O Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogénico (CPTTP) é uma
estrutura funcional do Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria e Saúde Mental, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), destinada a dar uma resposta efectiva e integrada aos cidadãos (e eventualmente às suas redes de suporte) que,
expostos a acontecimentos (potencialmente) traumáticos, necessitem de ajuda na crise e
/ ou após esta. Visando a implementação de estratégias mais adequadas às reais necessidades dos cidadãos ao nível da prevenção / intervenção nesta área, investe na produção
de conhecimento e saber nesta área. Perspectiva a violência e outras situações (potencialmente) traumáticas não intencionais como um problema de saúde pública.
Defende o CPTTP a importância de uma “atitude” eclética relativamente aos modelos a adoptar na leitura, compreensão e intervenção na “situação-problema”. Previlegia
uma visão ecológico-sistémica e o reconhecimento do trabalho em rede ao nível da organização multidisciplinar / multisectorial dos cuidados. Para o exercício da sua actividade o CPTTP dispõe das seguintes valências: Unidade de Violência Familiar, Gabinete
de Apoio a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, Gabinete de Prevenção do Assédio
Moral / Sexual, Gabinete de Apoio a Vítimas de Guerra e Outras Violências, Gabinete
de Apoio a Vítimas de Situações Traumáticas Não Intencionais.
No âmbito do Gabinete de Apoio a vítimas de Tráfico de Seres Humanos, temos vindo
a dar apoio a vítimas pós-tráfico e a colaborar na formação de outros profissionais, potenciais interventores nesta área. A experiência adquirida permite-nos perceber que estamos
perante pessoas cuja autonomia, sentido e validação do seu “eu” foram violados29. Tais
29 “O cativeiro prolongado (...) produz profundas alterações na identidade da vítima. Todas as estruturas psicológicas do eu — a imagem do corpo, as imagens internalizadas dos outros e os valores e ideais
que emprestam a uma pessoa um sentido de coerência e propósito — foram invadidas e sistematicamente
decompostas. Em muitos sistemas totalitários este processo desumanizante é levado ao ponto de tirar o
nome da vítima” (12).
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vivências inibem-nas, muitas das vezes, de expressar o seu sofrimento com clareza, especificidade ou confiança.
Fig. 3 - Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogénico
CRI de Psiquiatria, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Visando lidar com este tipo de experiências no contexto psicoterapêutico e dissecar /
trabalhar memórias complexas que abrangem outras memórias e, portanto, outras redes
associativas, procuramos trabalhar de forma pró-ativa, adoptando a sensibilidade necessária para minimizar a re-traumatização e promover a confiança30. No trabalho desenvolvido, procuramos ajudar a vítima a deixar de ser dominada e assombrada pelo passado
para poder estar presente no “aqui e agora”, de forma a ser capaz de responder com o seu
potencial máximo às exigências do seu dia-a-dia. Conforme afirma Peres (2009) “durante
a psicoterapia, pessoas que atravessaram eventos dolorosos frequentemente reconstroem
e recontextualizam o trauma vivenciado; reorganizam as suas memórias, percepções e
experiências em novos enquadramentos e significados que atenuam o sofrimento” (13).

30 Nenhuma intervenção que tire o poder ao sobrevivente poderá (...) promover sua recuperação, não
importa o quanto pareça ir ao encontro do seu interesse imediato. Nas palavras de um sobrevivente de
abuso sexual intrafamiliar “Good therapists were those who really validated my experience and helped me
to control my behavior rather than trying to control me” (12).
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No âmbito do trabalho em rede, contamos com o apoio do Grupo Violência: Informação, Investigação, Intervenção31 (do qual somos co-fundadores, 2004) e de uma outra rede
de instituições mais específicamente dirigida ao trabalho com vitimas de TSH. Ao nível
da investigação o TSH é uma das áreas que merece a atenção da recém criada Agência
para a Prevenção do Trauma e da Violação dos Direitos Humanos (2013)32.
Nota final
Conforme pontua a OMS diferentes tipos de violência, onde se inclui o TSH, partilham
fatores de risco semelhantes, incluindo: a pobreza (vinculada a todas as formas de violência), abuso de álcool e substâncias (associado a todas as formas de violência interpessoal,
assim como ao suicídio), um histórico de violência na família (vinculado à violência juvenil, à violência por parceiro íntimo, à violência sexual e ao suicídio) (5).
A sobreposição de fatores de risco para diferentes tipos de violência sugere um grande potencial para o trabalho em rede, multidisciplinar / multisectorial, nacional / internacional, ao nível da prevenção / intervenção e da investigação / formação. Ajudando a restituir às vítimas de TSH um mundo mais capaz de lhes oferecer segurança e condições
facilitadoras à sua reintegração, contribuirá também para a promoção do reconhecimento público do “dano” e para estimular a Comunidade a tomar medidas que lhe permitam
atribuir responsabilidades, e adoptar estratégias para a reparação desse mesmo “dano”.
Reconhecimento e restituição são necessários para reconstruir o sentimento de sobrevivência da ordem e da justiça (12).

31 Integram a rede do Grupo V!!! as seguintes entidades: Administração Regional de Saúde do Centro, IP;
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (Unidade de Violência Familiar - CRI de Psiquiatria; Serviço
de Psiquiatria da Infância e da Adolescência; Serviço de Urgência do Hospital Geral); Instituto Nacional de
Medicina Legal e Ciências Forenses, IP, Delegação de Coimbra; Departamento de Investigação e Ação Penal,
Coimbra; Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra; Fundação Bissaya
Barreto; Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra; Guarda
Nacional Republicana, Comando Territorial de Coimbra; Instituto Nacional de Emergência Médica; Instituto
de Segurança Social, IP, Centro Distrital de Coimbra; Polícia de Segurança Pública, Comando Distrital de
Coimbra (www.violencia.online.pt)
32 Integram a Agência as seguintes entidades: Administração Regional de Saúde do Centro, IP;
Agrupamento de Escolas Coimbra Centro; Amnistia Internacional de Portugal; Associação para o Planeamento da Família; Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV); Autoridade Nacional de Protecção Civil; Câmara Municipal de Coimbra; Caritas Diocesana de Coimbra; Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC); Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG); Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens de Coimbra; Conselho Distrital de Coimbra da Ordem Advogados;
Cruz Vermelha Portuguesa; Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares; Equipa de Intervenção
Social “Ergue-te”; Escola Secundária Jaime Cortesão; Faculdade de Medicina da UC; Faculdade de
Psicologia e C. da Educação da UC; Fundação Bissaya Barreto; Guarda Nacional Republicana, Comando Territorial de Coimbra; Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP; Instituto
de Segurança Social, IP Centro Distrital de Coimbra; Ordem dos Médicos, Secção Regional do Centro;
Ordem Psicólogos Portugueses; Polícia de Segurança Pública, Comando Distrital de Coimbra; Programa Nacional de Saúde Mental, DGS; Saúde em Português; Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;
Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental.
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Uma ação mais decisiva e coordenada, bem como o alargamento dos esforços para
lugares onde, apesar de muito necessários, tais esforços ainda não existem, a par com um
forte comprometimento e envolvimento dos governos e da sociedade civil, representam
sem dúvida um forte contributo para a erradicação do tráfico de seres humanos e para
garantir que todas as pessoas nasçam livres e iguais em dignidade e direitos, e ajam em
relação umas às outras com espírito de fraternidade.33
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Resumo
A transposição de diversos instrumentos de direito internacional e europeu para o
ordenamento jurídico português levou à recente criminalização da mendicidade forçada infantil, passando a mesma a ser punida como tráfico de pessoas.
Pretendemos aqui prestar o nosso contributo para o conhecimento deste fenómeno em
Portugal, mediante a análise de algumas das suas causas e origens, assim como de algumas medidas de protecção que a legislação nacional consagra para as crianças traficadas,
centrando-se na sua aplicação e eficácia.
Palavras-chave: Tráfico de Seres Humanos; Mendicidade Forçada Infantil; Crianças;
Vítimas; Medidas de Protecção.
Abstract
The transposition of several instruments of international and European law into the
Portuguese legal system has led to the recent criminalization of forced child begging,
which started to be sentenced as human trafficking. We intend here to make our contribution to the knowledge concerning this issue in Portugal. In order to do so, we studied some
of its causes and origins, as well as the measures that national legislation takes to protect
trafficked children, focusing not only on its application but also on their effectiveness.
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As Gallagher (2010, pp. 433-434) clearly explains, the question of demand is a very
delicate issue because it could involve moral considerations and because it really contains
different aspects that should be clarified. On one hand, tackling demand could be the
expression of ideological considerations: one clear example could be the aim of prohibiting
prostitution completely; on the other hand, addressing demand could be totally refused just
like the rejection of these ideological positions. In order to act appropriately on demand,
there is the need to distinguish between the causes or factors that shape demand and the
demand itself; that is to say, the aim should not only be the individuals that demand goods
or services coming from victims of human trafficking, but should also pay attention to the
way in which States construct conditions that make it possible or profitable to consume
these goods or services. Focusing on forced labour, it is evident that if the economic
institutions benefit from this kind of labour, they will facilitate, for example through
liberal regulatory frameworks, or at least will not avoid, the flow and development of
these hidden activities. And finally, it should be reflected whether the abundance of supply
could be a way to generate demand, or at least a great deal of demand. So, the States have
an important role to play in reducing demand, not criminalizing as the only resource,
but through other measures like fighting against the discrimination that leads people to
consider other persons as inferior and susceptible to being abused, or like implementing
really protective laws and policies that could guarantee the rights of workers, migrants
and more sensitive groups (Gallagher 2010, pp. 438-440)26.
Even with the criminalisation of demand being an option for State legislators, we
would face a complicated question: what does “demand” really mean, taking into account
the multiple forms and purposes of human trafficking? And what about sectors where it
is difficult to find a “demand-side of trafficking” (e.g. begging, committing crimes)? As
O’Connell (2012) points out, there is not a clear and straightforward direction between offer
and demand; that is to say, boycotting one good or service coming from human trafficking
is not really effective: “it would be difficult to ask consumers to abstain completely from the
use of all the goods, services and practices that may be associated with “trafficking” until
such time as “trafficking” is abolished partly because of the length of the list of products
and services concerned, and its overlaps with markets and practices that are viewed
as socially desirable”. Individual consumers cannot really put an end to forced labour by
avoiding buying goods or services coming from human trafficking. In reality, forced labour
is not simply a result of global consumer demand for cheap goods, because this kind of
offer is sometimes promoted by governmental policies that favour precarious and sweated

26 Gallagher (2010, pp. 441-442) concludes that there is no normative duty to criminalise demand of
goods or services deriving from victims of human trafficking, but says that “however, such criminalization addresses a critical link in the trafficking chain and could be considered a key aspect of a comprehensive strategy to address demand for the goods and services produced through the exploitation of
trafficked persons”.

127

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

labour in non- industrialized countries27. According to this author, dominant discourse on
“trafficking as modern slavery” distorts perceptions of what is possibly the most significant
aspect of “the demand-side of trafficking”, namely the demand for opportunities to migrate.
She considers the idea of educating people in “sending” countries about the horrors of
trafficking/slavery, so that they will be wary of those who try to lure them into the trap
of travelling abroad, rather than to think how to make migration safer; talking of “trafficking
as modern slavery” has actually lent legitimacy to states’ efforts to strengthen border controls
and restrict immigration in ways that make many groups of migrants more vulnerable to a
range of human rights violations.
Conclusions
As a sort of conclusion, one can start from the fact that human trafficking for the
purpose of labour exploitation has been generally underestimated in the fight against
trafficking in human beings, even though in recent times this same fact has been shown
through different international documents, especially from the ILO. The definition of
trafficking offered by Kempadoo, Sanghera and Pattanaik (2005, also Desyllas 2007)
is illustrative, “as the trade and exploitation of labor under conditions of coercion and
force”, trying in this way to bring to light not only that human trafficking has other purposes
beyond sexual exploitation, but also that many situations of exploitation, including the
sexual one, can really be included in the broader concept of forced labour or services
(see also Burke 2013, pp. 6-7).
Some of the main problems or challenges of correctly addressing the question of trafficking
for labour exploitation can be outlined here.
First of all, it is necessary to start with a clear definition of “forced labour”. According
to the UN definition of human trafficking, the purpose of exploitation shall include “forced
labour or services, slavery or practices similar to slavery, and servitude”, terms that refer to the
purpose of labour exploitation. The definition offered in the ILO Forced Labour Convention
is generally accepted, with forced labour being “all work or service that any woman, man
or child is coerced to do under the threat of a penalty, and for which they have not offered
themselves voluntarily”. In reality, it is a definition broad enough to cover the other terms
mentioned in the UN Trafficking Protocol (slavery, practices similar to slavery and servitude),
because the core of this concept is the existence of control over another person, who is coerced
to do a job or service against her/his will. Slavery and servitude should also be understood in
this way, taking into account that contemporary slavery does not suppose the legal property
of one person, but the factual control over him/her (Bales 2000, pp. 6-7). The objective of this
27 O’Donnell (2007, p. 9) presents as an example the case of US government subsidies to domestic cotton producers that artificially deflate the price of cotton worldwide, pushing those in poor cotton producing
regions deeper into poverty, and so also to work in even worsening conditions.
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control is economic exploitation, that is to say, obtaining benefits from the coerced labour or
services (Bales 2000, Kaye and Winterdyk 2012, p. 70).
It must be remembered that the punishment of human trafficking intends to cover a
process where a person is recruited and transported with the purpose of some form of
exploitation. In this way it is possible to mark the difference between human trafficking
for labour exploitation and forced labour: the first one encompasses the process through
which one person is recruited and transported (even within national borders) for the purpose
of subjecting him/her to coerced labour or services; the second one refers to the coerced
work itself, in other words, to the situation of exploitation that in this case consists of
working against one’s will, under the control of another person. Understanding this
difference, it is easy to see that the number of persons subjected to forced labour has
to be much higher than the number of persons trafficked for labour exploitation: people
coerced to work under external control can be recruited and moved to do this (that is to
say, trafficked), or can be dominated in their own place of origin.
Taking this into account, it could be argued if the international emphasis on fighting
against human trafficking is the more comprehensive way to end human exploitation,
which is really (or should be) the genuine and final objective of this sort of regulations.
It is true that trafficking does not require the execution of the exploitative situation,
but trafficking being a process, it is necessary to prove all its stages: recruitment,
transportation, and purpose of exploitation. It has been stated, not only by authors but by
institutional reports (Sanghera 2005, p.14, Olsen 2008, pp. 25-26, Defensor del Pueblo
2012, pp. 55-56), that all these requirements make it really difficult to gather all the
evidence and to prosecute the crime; this has led to some collateral consequences: for
example, this explains the very low number of prosecutions in national tribunals for
the crime of human trafficking; and this has caused States to strengthen their border
controls, in order to better combat human trafficking or perhaps to tighten up their
migration policy. Another result of this configuration of trafficking is that, due the lack
of global evidence of this process, cases of trafficking have been prosecuted as different
types of crimes (Defensor del Pueblo 2012, p. 274). All these considerations can lead us
to think that more or at least the same emphasis should be put on the prosecution of the
crimes that are tantamount to the exploitation itself, instead of focusing mainly on the
fight against the trafficking process.
At the same time, the focus on human trafficking for labour exploitation instead on
forced labour itself has posed some interpretative problems, and especially due to the
developments made by institutional bodies, blurring the limits of these concepts. Human
trafficking implies that a person is recruited and transported against his/her will, and
one of the means that the UNO recognises to admit this lack of consent is the “abuse of
a position of vulnerability”. This is a very sore point, because sometimes it is difficult
to determine if someone has taken advantage of the vulnerability of another person,
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recruiting and forcing her/him to do some work, or if this person has really chosen to
do work in exploitative conditions as the least bad option in her/his vulnerable situation;
this issue is especially controversial regarding sex work. The ILO Indicators of human
trafficking have included in the indicators of recruitment by abuse of vulnerability the
abuse of a difficult family situation, the abuse of illegal status and economic reasons,
for example; as the UN document about Abuse of the position of vulnerability (2013)
indicates, showing its concern about it, when prosecuting this crime States tend to look
for evidence of the position of vulnerability, but not of the “abuse” of this situation.
Moreover, the ILO Indicators of human trafficking include similar indicators of abuse
of vulnerability at destination, that is to say, in the stage of labour exploitation itself,
which poses a difficult compatibility, or even contradiction, with the definition of forced
labour, that refers only to work or services made under the threat of a penalty, not the
abusing of a position of vulnerability. It is true that the abuse of vulnerability is included
by the ILO in its Indicators of forced labour, but the document itself declares that “the
mere fact of being in a vulnerable position, for example, lacking alternative livelihood
options, does not necessarily lead a person into forced labour. It is when an employer
takes advantage of a worker’s vulnerable position, for example, to impose excessive
working hours or to withhold wages, that a forced labour situation may arise”. In any
case, it must be remembered that the abuse of the position of vulnerability has to be the
way to finally apply control over the worker, and that the concept of forced labour does
not include working under hard or exploitative conditions if there is a real possibility of
leaving the job without being punished by the employer.
So, a comprehensive fight against human trafficking for labour exploitation would give
priority to the prosecution of forced labour itself, even though obviously not disregarding
the aspect of trafficking, that is to say, the previous process that looks for the recruitment
of people to be coerced to work, which is not always present or necessary in relation
to forced labour. An adequate approach to trafficking should not have the tightening
of migration policies as a collateral consequence (or as a hidden objective), not only
because many cases of trafficking occur within national borders, but also because
some restrictive migration provisions could also be a factor that favours trafficking,
so that the lack of legal opportunities could facilitate the growth of the trafficking
phenomenon (Sanghera 2005, p. 8).
Addressing the factors that lead to forced labour or to human trafficking for labour
exploitation is just another important issue that, unfortunately, is neither usually considered
nor can be easily tackled. The modification of the current economic capitalist system
can really be seen as utopian, characterised by the accumulation of wealth in a small
percentage of the global population, and by an industrial production system, that causes the
gradual disappearance of subsistence economies and the social solidarity ties inherent to
small communities. It has been pointed out that trafficking is favoured by current global
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economic policies, calling for free trade and unqualified jobs promoted by large transnational
corporations that purport to offer an unlimited supply of goods and services (Kempadoo
2005, p. xiv). But what can be partially addressed by States or by supranational bodies
are the forms and consequences of “offshoring” and the provisions of migration laws,
particularly the aspects related to workers’ and migrants’ rights. And another important
factor, not always properly considered, is the role of mass media in the irrational spreading of
the supposedly great values of the capitalist and consumer society. Although a great deal
of movements of people are really motivated by severe problems like armed conflicts,
famine or natural disasters, in other cases the displacement to industrialised countries
is driven by high expectations of improving one’s life conditions or by the appealing
face of the consumer society (Esteva 2001, ACCEM 2008, p. 36, Villacampa 2011, p.
93, Aboso 2013). This question poses two difficult challenges: firstly, the necessity to
improve social welfare in some countries (e.g. sanitary or labour conditions), and not
only in non – industrialised countries, but also in industrialised States that are now
suffering severe cutbacks in this field with hard consequences for the poorest sector of
their population; and secondly, the need to make it visible that welfare in rich countries
has been achieved mainly thanks to an unfair exploitation of the natural and economic
resources of the poorest ones.
Reference list
ABOSO, Gustavo Eduardo - Trata de personas. La criminalidad organizada en la
explotación laboral y sexual. Buenos Aires: B de F, 2013. 245 p. ISBN 9789974708068.
ACCEM - La trata de personas con fines de explotación laboral. Madrid: ACCEM,
2008. 196 p. ISBN 978-84-691-5557-8.
BALES, Kevin - La nueva esclavitud en la economía global. Madrid: Siglo Veintiuno
1999 (translated by F. Borrajo Castanedo, 2000). 322 p. ISBN 9788432310430.
BELSER, P.; ANDREES, B. - Introducción. In ANDREES, B.; BELSER, P. - Trabajo
forzoso. Coerción y explotación en el mercado laboral. Madrid: Plaza y Valdés, 2010 (original edition: ILO 2009). ISBN 978-84-92751-91-4. p. 1-16.
BURKE, Mary C. - Introduction to human trafficking: definitions and prevalence. In
BURKE, Mary C. - Human trafficking. Interdisciplinary perspectives. New York: Routledge,
2013. ISBN 9781135081850. p. 3-23.
CECCAGNO, A.; RASTELLI, R.; SALVATI, A. - Exploitation of Chinese immigrants
in Italy. In YUNG, Gao - Concealed chains. Labour exploitation and Chinese migrants
in Europe. Geneva: ILO, 2010. ISBN 978-92-2-121993-4. p. 89-138.
COSTER VAN VOORHOUT, Jill E.B. - 2007. Human trafficking for labour exploitation: interpreting the crime. Utrecht Law Review. ISSN 1871-515X. Nº 3(2) (2007)
p. 44-69.

131

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

COTTINGHAM, Marci et al. - Sociological perspective: underlying causes. In BURKE,
Mary C. - Human trafficking. Interdisciplinary perspectives. New York: Routledge, 2013.
ISBN 9781135081850. p. 51-72.
DEFENSOR DEL PUEBLO - La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles.
Madrid: Defensor del Pueblo, 2012. 333 p. ISSN 2254-3910.
DESYLLAS, Moshoula Capous, 2007 - A critique of the global trafficking discourse
and U.S. policy. Journal of Sociology & Social Welfare. Western Michigan University.
ISSN 0191-5096. Vol. 34 (2007) p. 1-15.
EHRENREICH, B.; HOCHSCHILD, A.R. - Introduction. In EHRENREICH, B.;
HOCHSCHILD, A.R. - Global woman. Nannies, maids and sex workers in the new
economy. London: Granta, 2002. ISBN 9781862075887. p. 1-14.
ESTEVA FABREGAT, Claudio, 2001 - Enfoques para una antropología de la migración. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. ISSN 11389788. Nº 94 (1) (2001), p. 1-16.
EU - The EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings, 20122016 (Brussels, 19-6-2012, COM(2012) 286 final.
EUROSTAT - Trafficking in human beings. Luxembourg: EU, 2013.
GALLAGHER, Ann - The international Law of human trafficking. New York: Cambridge University Press, 2010. 535 p. ISBN 9780521191074.
GARCÍA VÁZQUEZ, Sonia - La lucha contra la trata de seres humanos a nivel internacional, comunitario y nacional. In GARCÍA VÁZQUEZ, S.; FERNÁNDEZ OLALLA,
P. - La trata de seres humanos. Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales,
2012. ISBN 9788425915338. p. 15-97.
GOODEY, Jo - Data on human trafficking: challenges and policy context. In WYINTERDKY, J.; PERRIN, B.; REICHEL, P. - Human trafficking. Exploring the international nature, concerns, and complexities. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2012.
ISBN 9781439820360. p. 39-56.
GRETA - Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain. Strasbourg: Council of
Europe, 2013.
IGLESIAS SKULJ, Agustina - Políticas públicas de lucha contra la trata de mujeres
en el contexto español: luces y sombras. In IGLESIAS SKULJ, A.; PUENTE ABA, L.M.
- Sistema penal y perspectiva de género: trabajo sexual y trata de personas. Granada:
Comares, 2012, ISBN 9788498369748. p. 61-80.
ILO - Human trafficking and forced labour exploitation. Guidelines for legislation
and law enforcement. Geneva: ILO, 2005. 79 p. ISBN 92-2-117347-X.
ILO - Eradication of forced labour. Geneva: ILO, 2007. 142 p. ISBN 978-92-2-118134-7.
132

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

ILO - Fighting human trafficking, the forced labour dimensions. Vienna: Background
paper for the Vienna Forum in Human Trafficking, 2008.
ILO - Operational indicators of trafficking in human beings. Geneva: ILO, 2009.
ILO - Global estimate of forced labour. Executive summary. Geneva: ILO, 2012.
ILO - Hard to see, harder to count. Survey guidelines to estimate forced labour of
adults and children. Geneva: ILO, 2012 (2012b). 122 p. ISBN 978-92-2-126172-8.
ILO - Indicators of forced labour. Geneva: ILO, 2012 (2012c).
ILO - Strengthening action to end forced labour. Geneva: ILO, 2013. 111 p. ISBN 97892-2-127751-4.
ILO - Measurement of forced labour. Opportunities and challenges. ILO Special Action Programme to combat Forced Labour. Geneva: ILO, International Conference of
Labour Statisticians, 2013 (2013c).
IOM - Human trafficking: new directions for research. IOM, 2008.
KANE, June - Making money out of misery. Trafficking for labour exploitation. In
BURKE, Mary C. - Human trafficking. Interdisciplinary perspectives. New York: Routledge, 2013. ISBN 9781135081850. p. 109-132.
KAYE, J.; WINTERDYK, J. -Explaining human trafficking. In WYINTERDKY,
J.; PERRIN, B.; REICHEL, P. - Human trafficking. Exploring the international nature, concerns, and complexities. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2012. ISBN
9781439820360. p. 57-78.
KEMPADOO, Kamala - Introduction. From moral panic to global justice: changing perspectives on trafficking. In KEMPADOO, K.; SANGHERA, J.; PATTANAIK,
B. - Trafficking and prostitution reconsidered. New perspectives on migration, sex
work, and human rights. Boulder: Paradigm Publishers, 2005. ISBN 1594510970. p.
VII-XXXIV.
KEMPADOO, K.; SANGHERA, J.; PATTANAIK, B. - Trafficking and prostitution
reconsidered. New perspectives on migration, sex work, and human rights. Boulder:
Paradigm Publishers, 2005. 247 p. ISBN 1594510970.
MALPANI, Rohit - La trata de personas como delito y la protección de las víctimas.
In ANDREES, B.; BELSER, P. - Trabajo forzoso. Coerción y explotación en el mercado
laboral. Madrid: Plaza y Valdés, 2010 (original edition: ILO 2009). ISBN 978-84-9275191-4. p. 139-160.
MAQUEDA ABREU, Mª Luisa - Prostitución, feminismos y derecho penal. Granada:
Comares, 2009. 176 p. ISBN 9788498365023.
MONTERO, Jerónimo - La moda neoliberal: el retorno de los talleres clandestinos de
costura. Geograficando, ISSN 2346 – 898X. Nº 8 (8) (2012) p. 19-37.
133

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

NELKEN, David - Human trafficking and legal culture. Israel Law Review. ISSN
2047-9336. Nº 43 (2010) p. 479-513.
O’CONNELL DAVIDSON, Julia - Absolving the State: the trafficking – slavery metaphor. Global Dialogue. Nº 14(2) (2012) p. 1-11.
OLSEN, Harald Haugom - The snake from Fujian Province to Marecambe Bay: an
analysis of the problem of human trafficking in sweated labour. European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice. ISSN 1571-8174. Nº 16 (2008) p. 1-37.
PLANT, Roger - Combating trafficking for labour exploitation: a decent work approach. In OSCE - An agenda for prevention: trafficking for labour exploitation. Vienna:
OSCE, 2011. ISBN 978-92-9234-435-1. p. 5-14.
POMARES CINTAS, Esther - El Derecho penal ante la explotación laboral y otras
formas de violencia en el trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 250 p. ISBN 97892-9234-435-1.
PUENTE ABA, Luz María - La protección frente al tráfico de órganos: su reflejo en
el Código penal español. Revista de Derecho y proceso penal. ISSN 1575-4022. Nº 26
(2011) p. 135-152.
SANGHERA, Jyoti - Unpacking the trafficking discourse. In KEMPADOO, K.; SANGHERA, J.; PATTANAIK, B. - Trafficking and prostitution reconsidered. New perspectives on migration, sex work, and human rights. Boulder: Paradigm Publishers, 2005.
ISBN 1594510970. p. 3-24.
SMITH, C.J.; KANGASPUNTA, K. - Defining human trafficking and its nuances
in a cultural context. In WYINTERDKY, J.; PERRIN, B.; REICHEL, P. - Human trafficking. Exploring the international nature, concerns, and complexities. Boca Raton:
Taylor & Francis Group, 2012. ISBN 9781439820360. p. 19-38.
TUREK, Jaime M. - Human security and development issues in human trafficking.
In BURKE, Mary C. - Human trafficking. Interdisciplinary perspectives. New York:
Routledge, 2013. ISBN 9781135081850. p. 73-87.
UNODC - Legislative Guides for the implementation of the United Nations Convention
against transnational organised crime and the Protocol thereto. Vienna: UNODC, 2004.
UNODC - Trafficking in persons: global patterns. Vienna: UNODC, 2006.
UNODC - Supply management, eliminating the risks of forced labour and trafficking. Vienna: The Vienna Forum to fight human trafficking, 2008.
UNODC - An introduction to human trafficking: vulnerability, impact and action.
Vienna: UNODC, 2008 (2008b).
UNODC - Model Law against trafficking in persons. Vienna: UNODC, 2009.
UNODC - Global report on trafficking in persons. Vienna: UNODC, 2012. ISBN
978-92-1-055896-9.
134

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

UNODC - Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition
of trafficking in persons. Vienna: UNODC, 2013.
UNODC - Global report on trafficking in persons. Vienna: UNODC, 2014. ISBN 97892-1-057108-1.
UNODC - Global report on trafficking in persons. Vienna: UNODC, 2016. ISBN 97892-1-058408-1.
VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina - El delito de trata de seres humanos. Una
incriminación dictada desde el Derecho internacional. Cizur Menor: Aranzadi, 2011.
598 p. ISBN 9788499038261.
WADE, Marianne - Prosecution of trafficking in human beings cases. In WYINTERDKY, J.; PERRIN, B.; REICHEL, P. - Human trafficking. Exploring the international
nature, concerns, and complexities. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2012. ISBN
9781439820360. p. 153-180.
Artigo Recebido a 11 de abril de 2017 | Aceite a 23 de julho de 2017

135

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

