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Tráfico: de que falamos?

Números e Factos

O tráfico de seres humanos gera, anualmente, cerca de 9.5 mil milhões de
dólares.

O tráfico de mulheres representa, anualmente, cerca de 4 milhões de
mulheres, meio milhão só para a Europa Ocidental e 700 mil para os EUA.

A nível de volume de negócios, os cerca de 5 mil milhões de euros por ano
representam um valor suficientemente indicativo dos altos lucros que este
“negócio” pode atingir.

Estima-se que 4 milhões de mulheres e raparigas são compradas e
vendidas um pouco por todo o mundo - mesmo dentro do casamento
existe prostituição e escravatura.

Na Índia, estima-se que 2 em cada 6 prostitutas têm menos de 18 anos.

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos sugerem que 1 em 3 raparigas
são sexualmente abusadas antes dos 18 anos, comparativamente a 1 em
6 rapazes que são abusados sexualmente antes dos 16 anos.

Anualmente, em todo o mundo, cerca de 5.000 mulheres e raparigas são
assassinadas por membros das suas próprias famílias.

O tráfico de pessoas abrange uma diversidade de problemas e realidades como a

migração, o crime organizado, a exploração sexual e laboral, as assimetrias entre os

países mais desenvolvidos e os mais carenciados, questões de género, direitos

humanos, quebra de suportes familiar e comunitário, entre outros.

A Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa, assinada

em 2005 em Varsóvia, constitui um marco importante, pois é o primeiro documento

internacional que contém uma definição de vítima de tráfico com uma acentuada

relevância na questão dos direitos humanos (retoma alguma da reflexão iniciada pelo

Comité Contre l'Esclavage Moderne, 2003) , no seu artigo 4º alínea a), lê-se:
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a) “Tráfico de seres humanos” significa o recrutamento, transporte, abrigo e recolha de
pessoas através da ameaça, uso da força ou de outras formas de coerção, fraude e
decepção, pelo abuso do poder e à custa da vulnerabilidade da própria pessoa, devido ao
pagamento de remuneração e/ou de outros benefícios para obter o seu consentimento com a
finalidade da exploração sexual. A exploração inclui, no mínimo, a exploração advinda da
prostituição de alguém e/ou de outras formas de exploração sexual, trabalho e/ou serviços
forçado, escravatura ou práticas semelhantes à escravatura, servidão e tráfico de órgãos
humanos”.

b) “O consentimento de uma vítima de tráfico em face da exploração em vista, tal como
considerada na alínea a) do presente artigo, é irrelevante, desde que qualquer das formas
referidas tenha sido utilizada”

c) O recrutamento, o transporte, o transfer, o alojamento ou acolhimento de jovens para fins de
exploração são considerados “tráfico de pessoas”, mesmo que não seja este crime que
esteja em causa”

Não existe consenso relativo aos montantes de dinheiro e número de pessoas envolvidas, o

que nos remete para uma dimensão tão oculta quanto a realidade das pessoas traficadas.

Assim, alguns dados apresentados por departamentos de investigação policial, e referidos

em vários documentos, afirmam que:

No que se refere a Portugal, os dados apontam para cerca de 5 mil mulheres
traficadas ou sequestradas.

Tribunais Internacionais de Crimes de Guerra relacionados com a
Bósnia, Burundi e Ruanda, reconhecem que a violação maciça é um
crime contra a humanidade.

Anualmente, entre 600 mil a 800 mil pessoas metade delas, crianças são
forçadas a deixar as suas casas e os seus países para trabalhar no
exterior. Essas crianças são usadas como soldados, em trabalho forçado
ou na exploração sexual.

Migrações, Tráfico e Direitos Humanos

A Organização Internacional do Trabalho desde 1930 que proíbe toda e qualquer forma

de trabalho forçado ou obrigatório.

No entanto, segundo estimativas da Organização para a Segurança e Cooperação na

Europa (OSCE), as crianças representam mais de 30% do tráfico de seres humanos no

mundo, estimando-se que 1,2 milhões de crianças são vendidas anualmente para a

mão-de-obra na agricultura, minas ou para a exploração sexual.

O fenómeno tráfico de seres humanos tem tido uma evolução crescente, sobretudo

nos países mais ricos e desenvolvidos, onde parece existir um aumento anual de 50%

nos últimos 5 anos (Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira & Sabino, 2005) .

Dos 250 a 350 mil imigrantes indocumentados que em 1993 entraram na Europa

Ocidental estima-se que 15 a 30% o terá feito utilizando os serviços de traficantes, pelo

menos em alguma parte do trajecto.

Os movimentos migratórios têm ocorrido ao longo da História impulsionados por

causas políticas, sócio-económicas ou mesmo ecológicas/ambientais. Na base

destes movimentos estão, entre outros factores, a pobreza, a falta de meios para

garantir a subsistência a curto e a médio prazo, a procura de melhores condições de

vida, a ausência de oportunidades de trabalho e, no limite, a fuga à fome, à miséria e a

uma morte anunciada. (OIT, 2006)

As condições de saída do país de origem e as de chegada aos países de destino

colocam as pessoas migrantes em situações de dependência e de vulnerabilidade,

tornando-as alvos fáceis para redes criminosas que pretendem obter lucros. As

pessoas emigrantes facilmente entram numa cadeia de explorações a vários níveis, ao

longo do seu percurso migratório, desde a origem até ao destino.

A exploração e o trabalho forçado, escravatura ou servidão, a retenção de documentos

e passaportes, são comuns; é extremo o nível de vitimação a que as pessoas

migrantes são sujeitas.
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“O problema do tráfico e da violência contra as mulheres é alimentado pela pobreza, mas é
um problema dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. A diferença é que
nos países desenvolvidos há leis, bons sistemas judiciais, tribunais e nos outros países estes
sistemas são fracos, têm de ser fortalecidos. Outra questão com a qual é preciso lidar é com a
questão da procura”.

Thoraya Obaid, Directora Executiva do UNFPA, 2007

“ O problema não está a diminuir…está a ficar mais oculto. Já não se encontram as vítimas de
tráfico para exploração sexual apenas nos bordeis. Elas são descobertas também em
apartamentos privados e clubes…..De resto, há cada vez mais raparigas e mulheres
traficadas entre países. O negócio do tráfico de pessoas envolverá lucros anuais de 7.000
milhões a 12.000 milhões de euros”.

Helga Konrad, OSCE, 2005

TRÁFICO, PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
… questões de Saúde Sexual e Reprodutiva, de Género e Direitos Humanos

(1) www.esclavagemoderne.org (2) Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), 2005.
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Neste debate é consensual em Portugal, que as mulheres traficadas têm

proveniências territoriais diversificadas e que o binómio é dinâmico e

em constante mutação. Também o contexto prostitucional é diferenciado, quer seja em

contexto ( ) quer seja em contexto “abrigado” ( ).

Em épocas anteriores as mulheres traficadas estavam essencialmente em contexto de

clubes e de casas de alterne, hoje assistimos a uma mudança e há cada vez mais

mulheres estrangeiras a operarem na rua.

A APF, através do Espaço Pessoa na cidade do Porto, desde 1996, que acompanha e

dá suporte às pessoas que fazem prostituição de rua. Trata-se de um trabalho que usa

metodologias de proximidade na abordagem a essas pessoas, numa perspectiva que

vai além do trabalho de redução de riscos e de minimização de danos, trabalhando,

também, as questões ligadas à auto-organização e aos direitos e deveres. Este

trabalho tem contribuído directamente para garantir o acompanhamento em matéria de

cuidados de saúde sexual e reprodutiva, e especificamente para a luta contra a

propagação das infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA, bem

como para assegurar o encaminhamento das pessoas infectadas para centros de

despistagem e tratamento.

Através da sua acção quotidiana, bem como na participação activa em projecto

específicos, como é o caso do projecto CAIM - cujo objectivo central consiste na

adopção de uma estratégia coordenada no combate ao tráfico de mulheres com fins

de exploração sexual e na protecção e apoio às vítimas deste crime - a Associação

para o Planeamento da Família, estará sempre disponível para colaborar com as

estruturas da rede de apoio, bem como em parcerias de desenvolvimento,

disponibilizando conhecimentos, competências técnicas e recursos humanos, no

sentido de garantir e promover a defesa dos Direitos e Saúde Sexuais e Reprodutivos

de todas as pessoas, especialmente das que se encontrem em situações de

vulnerabilidade e risco, como é o caso das pessoas traficadas.

origem-destino

aberto rua in door
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Todas as pessoas têm o direito de estar livres do medo, vergonha, culpa, falsas crenças ou
mitos e outros factores psicológicos que inibam ou prejudiquem o seu relacionamento sexual
ou resposta sexual.

Artigo 2º “O Direito à Liberdade e segurança da pessoa”, Carta dos Direitos
Sexuais e Reprodutivos (IPPF)

)
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O UNFPA, em Passagem para a Esperança Mulheres e Migrações Internacionais ,

chama a atenção para a situação das mulheres migrantes e da sua situação e

vulnerabilidade face ao tráfico, considerando que se trata de um grupo em risco,

embora contribuam para o desenvolvimento económico e para a diminuição da

pobreza no mundo. Apesar dos esforços que os organismos internacionais têm vindo a

desenvolver, o UNFPA constata que a discriminação e a desigualdade entre homens e

mulheres continua a manifestar-se em toda a parte. Trata-se de um problema público

que se inspira e tem repercussões no comportamento privado, daí as dificuldades em

ser discutido.

Dados e debates recentes apontam para o facto de a prostituição aparecer como uma

forma comum de exploração das vítimas de tráfico. Por esta razão, embora tratando-se

de fenómenos distintos, não raras vezes a prostituição e o tráfico aparecem associados,

sendo a prostituição reduzida a uma condição de tráfico, à de exploração sexual e à

vitimação das mulheres (Peixoto, Soares & Costa, Murteira, 2005).
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As mulheres migrantes estão entre as pessoas mais vulneráveis aos abusos
cometidos contra os direitos humanos.

O tráfico para fins de exploração sexual por se relacionar, por um lado, com a exploração,

e, por outro, com o sexo, é um fenómeno “oculto”, ilegal, subterrâneo, vergonhoso e

destrutivo para as vítimas. Por estas razões o seu conhecimento torna-se difícil, com

reflexo na própria intervenção, quer se trate no combate aos traficantes, quer se trate no

apoio às vítimas (CCEM, 2003).

Segundo a Federação Internacional de Planeamento da Família (IPPF), para o aumento

de pessoas traficadas, em particular mulheres, contribuem factores, tais como a

proliferação da indústria do sexo (considerada actividade fundamental em algumas

economias), a globalização (facilidade de movimento de pessoas e capitais) e uma

evidente assimetria entre ricos e pobres em muitos países, bem como a bipolarização

riqueza/pobreza, dentro de cada país.

Embora não haja consenso quanto ao número de pessoas migrantes traficadas, os

dados de 2003 do Comité Contre l'Esclavage Moderne - CCEM apontam para que o

tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, represente a 3.ª maior fonte de lucro,

dentro do crime organizado, depois dos negócios das drogas e das armas. O

Departamento Americano de Investigação Criminal - FBI em 2002, sugeria que cerca de

700.000 mulheres e crianças são traficadas, anualmente, em todo o mundo.

A Association for Sexual and Reproductive Health XY (Bósnia Herzegovina) refere que

desde o início da década de 90, com a queda do muro de Berlim e consequentes

alterações políticas, o tráfico, em geral, e o tráfico de mulheres para fins de exploração

sexual, em particular, atingiu proporções alarmantes. Tratando-se de um crime que

continua a crescer, sendo que as estratégias para traficar continuam a “andar à frente”

das estratégias para combater esse crime. (ASRH XY, 2006).

A actividade prostitutiva, entendida como prestação de serviços sexuais em troca de

uma retribuição, em geral pecuniária, parece persistir independentemente dos

enquadramentos jurídico-legais e penais que a ordenaram ao longo dos tempos (Bullog

& Bullogh, 1998; Manita e Oliveira, 2002).

O tráfico internacional de pessoas, especialmente mulheres, raparigas jovens e crianças para a
prostituição e outros propósitos, é hoje considerado um dos maiores problemas com o qual as
sociedades se debruçam.

"Trafficking for Prostitution: Concept Paper”, Esohe Aghatise, President, Associazione Iroko
Onlus, ITALY

O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) em 2006 aponta
como principais consequências de uma migração mal sucedida para as
mulheres, a prostituição.

No relatório “ Uma Aliança Global Contra o Trabalho Forçado”, publicado em
2005 pela OIT, estimava-se que o número de pessoas no mundo que foram
traficadas para serem submetidas a trabalhos forçados ascendia a 2,4
milhões. Ainda segundo a OIT 43% dessas vítimas são sujeitas a exploração
sexual e 32% para exploração económica - as restantes (25%) são traficadas
para uma combinação dessas duas ou por razões indeterminadas (2006).

Tráfico e Exploração Sexual

Prostituição e suas (con)tradições segundo alguns estudos

De facto esta actividade tem escapado aos diferentes modelos político-jurídicos que

foram criados com vista à sua regulação, sejam eles proibicionistas, regulamentaristas

ou abolicionistas (Martins, 2005a).

Um dos aspectos que apresenta alguma invariância, diz respeito ao perfil das pessoas

que se prostituem, pois embora não haja uma figura geral representativa da pessoa

que se prostitui, podemos afirmar que são, na sua maioria, mulheres jovens, e

provenientes de classes sócio-económicas em geral baixas (Manita e Oliveira, 2002).

Ultimamente o fenómeno da prostituição aparece relacionado com as migrações, o

tráfico de seres humanos, em geral, e o tráfico para fins de exploração sexual, em

particular. Estas associações “livres” têm contribuído para a não desocultação dos

diferentes fenómenos, para o adensamento das ideias moralizantes sobre a prática

prostitutiva, e para o estabelecimento de relações causais entre prostituição e tráfico,

com consequências ao nível do conhecimento e da intervenção sobre os mesmos

(Manita e Oliveira, 2002; Martins, 2005a).

Contrariando as ideias estereotipadas acerca da prostituição e dos actores sociais

envolvidos, a mesma caracteriza-se por uma grande diversidade de actividades e/ou

práticas, bem como pela grande variedade dos actores sociais envolvidos e atipismo

dos percursos de vida das mulheres envolvidas (Oliveira e Manita, 2002).

Este entendimento tem aparecido em trabalhos de investigação mais recentes sobre o

tema, designadamente no domínio das Ciências Sociais, como seja a Psicologia,

onde a prática prostitutiva é apresentada como uma entre muitas outras actividades

comerciais sexuais, colocando-a no mesmo patamar de actores e actrizes de filmes

pornográficos, das mulheres que fazem danças eróticas, de stripteasers e de

operadoras em linhas eróticas (Manita e Oliveira, 2002).

Uma primeira vantagem, daquele entendimento, prende-se com o facto de se retirar a

carga delitiva à prática prostitutiva e outra prende-se com uma menor estigmatização.

No entanto a prostituição não integra a nomenclatura das profissões reconhecidas

pela OIT, já que, de acordo com a mesma entidade, não se trata de uma actividade

produtiva e não contribui para o desenvolvimento pessoal e integração social do

indivíduo.

Há, contudo, outras organizações e movimentos, como o Sex Workers in Europe , que

consideram a não aceitação da prostituição um atentado aos direitos individuais e uma

forma de discriminação das pessoas que se prostituem tratando-se de um atentado

aos direitos humanos. Em 2005 constituíram o Grupo de Trabalho -

e apresentaram a Declaração dos Direitos dos Trabalhadores/as

Sexuais ( ). Embora esta Declaração não tenha

qualquer valor vinculativo e não se institua como enquadramento legal dos direitos

das/dos trabalhadores sexuais na Europa, contribuiu para identificar direitos humanos,

direitos laborais e direitos dos/as trabalhadores/as sexuais migrantes, por relação com

as leis e direitos internacionais. Apresenta-se, deste modo, como uma síntese dos

direitos que resultam de Tratados e Convenções Internacionais e assenta num

princípio fundamental que é o profundo respeito pelas convicções individuais e na

penalização do abuso, apresentando a prostituição como um trabalho quando as

mulheres ou homens o exercem livre de qualquer coacção ou constrangimento, e

desde que as pessoas se revejam de forma gratificante nesta actividade e não tenham

de si próprias a concepção de vítimas.

Trata-se de uma posição questionada em muitos países, incluindo Portugal - só na

Holanda e na Alemanha tem aceitação. Movimentos sociais e políticos de direitos

humanos têm repudiado esta Declaração. Por entenderem e equiparem a prostituição

a uma forma de escravatura e resultante do profundo desequilíbrio de “poderes” entre

homens e mulheres.

Muitos movimentos feministas, entre outros, quando se fala de prostituição, fazem

emergir as questões da dignidade e do valor inalienável do corpo. Esta desigualdade e

entendimento do corpo desvalorizado acentua-se em países mais pobres com a

feminização dos principais problemas de Saúde Sexual e Reprodutiva, incluindo as IST

e o VIH/SIDA.
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Network of Sex
Worker in Europe

Declaration of the Rights of Sex Workers

Prostituição e Género

Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos Humanos:
a negação do tráfico

Se a prostituição vive sob a sombra da estigmatização por se tratar do uso do corpo, a

mulher traficada, ilegal e que se prostitui além de vivenciar a estigmatização a que as

mulheres que se prostituem estão sujeitas, vivem outras estigmatizações e exclusões

que os outros fenómenos encerram, como seja a sua situação de ilegalidade e o

isolamento que tal situação comporta, sendo que os sentimentos de transgressão e

de culpa ganham relevo e são portanto definidores do seu auto-conceito (Martins,

2005a).

Neste sentido, a exploração sexual forçada é moralmente mais repreensível e vigiada.

O estigma social que lhe está associado e o estatuto de ilegalidade representam

algumas das razões apontadas para a dificuldade de cooperação das “vítimas” com

as autoridades (Aronomitz 2001: 168 Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira &

Sabino, 2005).

Importa reflectir que, não obstante as questões levantadas, a repetida menção ao

tráfico com uma conotação fortemente sexual, reforça a noção de que o abuso de

migrantes é, largamente, um problema de violência sexual contra mulheres, crianças e

jovens. Tal situação contribui para a construção de uma visão redutora das problemá-

ticas em questão, sendo reveladora de um entendimento limitado do fenómeno ,

que está associado a situações de desespero económico, pobreza e falta de

oportunidades em que as mulheres e as crianças são as principais vítimas.

Os Índices de Desenvolvimento Humano por Género (IDG) das Nações Unidas,

demonstram que quanto mais pobre é o país maiores são os mecanismos de

exclusão social e violência sobre as mulheres (IOM, 2002)

Apesar de já existir alguma investigação realizada no que diz respeito ao tráfico de

mulheres, poucos são os estudos que dão relevo à experiência traumática que o tráfico

de mulheres, designadamente para fins de exploração sexual, tem na saúde sexual e

reprodutiva das mulheres de todas as idades.

Daí a necessidade de as consequências do tráfico sobre a mulher também deverem

ser vistas sob o prisma da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos.

O tráfico de mulheres apresenta-se, assim, como uma das formas de violência com

base no sexo, a par da violação, violência doméstica e homicídios por motivos de

honra.

O nível de evolução de uma sociedade pode “medir-se” com base nos indicadores de

saúde sexual e reprodutiva e pelo respeito pelos direitos fundamentais de cada

pessoa. No entanto, continuam a existir nos sistemas de saúde (nomeadamente nos

serviços e cuidados de saúde sexual e reprodutiva, incluindo recursos afectos às IST e

VIH/SIDA) dificuldades de resposta para as pessoas em situação de prostituição,

tráfico e/ou violência sexual.
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No que diz respeito ao tráfico de crianças, o fenómeno é, ainda, mais difuso, disperso e

com uma visibilidade quase nula (Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira & Sabino,

2005).

Em 2003 a UNICEF avançou com números alarmantes, revelando que mais de um

milhão de crianças e jovens com menos de 18 anos são traficadas todos os anos,

sendo que um elevado número delas são usadas como trabalhadoras-escravas,

“rodando” em redes de prostituição infantil.

É consensual que o tráfico de mulheres não é aleatório, mas, pelo contrário, uma

questão estrutural resultado da desigualdade de oportunidades, nomeadamente na

educação, saúde e trabalho entre homens e mulheres, que tem como consequência,

entre outras, a feminização da pobreza. Este desequilíbrio é, segundo alguns autores,

resultado de um manifesto desequilíbrio de poderes e que enraíza no “valor do corpo”

e estatuto social.

De acordo com a OIT o tráfico de crianças entre fronteiras afecta 1,2 milhões de
crianças em todo o mundo e está em crescimento.

É preciso que as vítimas se reconheçam como tal e aproveitem as oportunidades de se
libertarem e de exercerem plenamente os seus direitos fundamentais, incluindo os
associados à saúde sexual e reprodutiva. Para que isso aconteça é responsabilidade de todas
as pessoas, serviços oficiais e ONGs divulgar essas mesmas oportunidades.

Manuela Sampaio, Presidente da APF, Novembro de 2006

Por ano, em todo o mundo, 4 milhões de pessoas, incluindo crianças, são vítimas do
crime de tráfico para fins sexuais. Segundo as Nações Unidas cerca de 700 mil
pessoas são vítimas de tráfico para fins de exploração laboral, sabendo-se que este
crime envolve frequentemente a exploração sexual. Os cálculos referem que o crime
de tráfico de seres humanos dá um lucro anual de cerca de 12 mil milhões de dólares.

,

,

Em Portugal, o tráfico associado à exploração sexual de mulheres e à exploração

laboral ( ) atinge proporções preocupantes. A Portugal chegam

sobretudo mulheres vindas dos países do Leste Europeu, do Brasil e de África. Para

que o combate a este crime seja mais eficaz é necessário sensibilizar a magistratura, as

polícias, as decisões políticas e técnicas e toda a comunidade para esta realidade,

considerada pelas Nações Unidas como um dos fenómenos mais dramáticos do

mundo.

Em Portugal o fenómeno da prostituição tem uma visibilidade incomparavelmente

menor que o tráfico de mulheres em geral, e o tráfico para fins de exploração sexual, em

particular.

São importantes as iniciativas inter-sectoriais, de informação e de sensibilização sobre

este fenómeno multivectorial da violência e discriminação, dirigidas à comunidade em

geral, às ONG's e às entidades que trabalhem directa ou indirectamente temáticas

como a prostituição, o tráfico, o género, a saúde, o emprego, as migrações, o

desenvolvimento, entre outras.

O trabalho de sensibilização levado a cabo por organizações internacionais, como

sejam a OIM, o UNFPA ou a IPPF, entre outras, é de importância vital na prevenção e luta

contra o tráfico de seres humanos em geral, e das mulheres em particular, fornecendo

pistas de intervenção sobre esta realidade.

A Associação para o Planeamento da Família e Saúde Sexual da Bulgária (BFPA),

apresenta dados sobre o fenómeno do tráfico no seu país, revelando que no período

de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2004, foram oficialmente identificadas e

apoiadas 621 pessoas traficadas. Estima-se que no mesmo período 10 000 mulheres

Búlgaras que atravessaram as fronteiras de diferentes países europeus, muitas delas

como Trabalhadoras Sexuais, foram traficadas para fins de exploração sexual (tome-se

como indicador o facto de em 2005, 12,5% das Trabalhadoras Sexuais, oficialmente

registadas na Holanda serem Búlgaras).

É, hoje, prioritário trabalhar os aspectos ligados aos campos jurídico e da investigação

social para que ambos contribuam para a redefinição do conceito de tráfico

humano coerente com uma sociedade global em permanente mudança.

mão de obra barata

sexual

A falta de informação e os constrangimentos decorrentes da prática prostitutiva sob
coacção são riscos acrescidos à vulnerabilidade, exclusão social e violência dentro
da família, sempre com um risco mais elevado de contrair VIH/SIDA.

O Tráfico de Seres Humanos, nas suas diversas dimensões nomeadamente aquelas que
envolvem mulheres e crianças para fins de exploração sexual é hoje, um flagelo a que importa
dar combate determinado, associando um tal esforço à aplicação consequente de medidas
de apoio e protecção às vítimas e iniciativas especificas de prevenção intersectorial. Nesse
sentido, o XVII Governo aprovou, recentemente, o I Plano Nacional Contra O Tráfico de Seres
Humanos colocando-se, deste modo, na linha da frente em termos de concretização das
orientações constantes da Convenção de Varsóvia. A sua efectividade implica a constituição,
a breve prazo, de um Observatório do Tráfico e essa é uma das próximas tarefas: identificar
melhor os complexos meandros do tráfico para mais eficazmente os prevenir e combater.

Jorge Lacão, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

Por iniciativa da Comissão Europeia, a UE tem vindo, desde 1996, a desenvolver uma

política abrangente de abordagem pluridisciplinar à escala europeia para a luta contra o

tráfico de mulheres. A acção de todas as instituições Europeias e das Organizações

Não Governamentais, tem contribuído activamente para melhorar a percepção e a

necessidade de actuar preventiva e globalmente sobre esta violação dos direitos

humanos das mulheres.

Uma das principais características do tráfico de mulheres é a mobilidade da “mercadoria”, já
que é raro ficarem mais de três meses na mesma casa de alterne, sendo vendidas e
revendidas inúmeras vezes de rede para rede (cerca de quatro vezes ao ano). Existe rotação
interna - entre casas de alterne - e rotação externa - entre países.

Aronomitz 2001: 168 cit in Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira & Sabino, 2005

Políticas de Intervenção

(4) Grupo de trabalho formado por trabalhadores/as do sexo, que em Outubro de 2005 realizou em
Bruxelas, European Conference of Sex Work, Human Right, Labour and Migration. Este grupo
tem-se evidenciado pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, designadamente na
área dos valores e atitudes sobre a prostituição.

(5) Organização Internacional das Migrações - www.iom.int

(3) UNFPA (2006), A Situação da População Mundial 2006: Passagem para a Esperança - Mulheres e
Migrações Internacionais.
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SOLIDARIEDADE, ACÇÃO

O UNFPA, em Passagem para a Esperança Mulheres e Migrações Internacionais ,

chama a atenção para a situação das mulheres migrantes e da sua situação e

vulnerabilidade face ao tráfico, considerando que se trata de um grupo em risco,

embora contribuam para o desenvolvimento económico e para a diminuição da

pobreza no mundo. Apesar dos esforços que os organismos internacionais têm vindo a

desenvolver, o UNFPA constata que a discriminação e a desigualdade entre homens e

mulheres continua a manifestar-se em toda a parte. Trata-se de um problema público

que se inspira e tem repercussões no comportamento privado, daí as dificuldades em

ser discutido.

Dados e debates recentes apontam para o facto de a prostituição aparecer como uma

forma comum de exploração das vítimas de tráfico. Por esta razão, embora tratando-se

de fenómenos distintos, não raras vezes a prostituição e o tráfico aparecem associados,

sendo a prostituição reduzida a uma condição de tráfico, à de exploração sexual e à

vitimação das mulheres (Peixoto, Soares & Costa, Murteira, 2005).
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As mulheres migrantes estão entre as pessoas mais vulneráveis aos abusos
cometidos contra os direitos humanos.

O tráfico para fins de exploração sexual por se relacionar, por um lado, com a exploração,

e, por outro, com o sexo, é um fenómeno “oculto”, ilegal, subterrâneo, vergonhoso e

destrutivo para as vítimas. Por estas razões o seu conhecimento torna-se difícil, com

reflexo na própria intervenção, quer se trate no combate aos traficantes, quer se trate no

apoio às vítimas (CCEM, 2003).

Segundo a Federação Internacional de Planeamento da Família (IPPF), para o aumento

de pessoas traficadas, em particular mulheres, contribuem factores, tais como a

proliferação da indústria do sexo (considerada actividade fundamental em algumas

economias), a globalização (facilidade de movimento de pessoas e capitais) e uma

evidente assimetria entre ricos e pobres em muitos países, bem como a bipolarização

riqueza/pobreza, dentro de cada país.

Embora não haja consenso quanto ao número de pessoas migrantes traficadas, os

dados de 2003 do Comité Contre l'Esclavage Moderne - CCEM apontam para que o

tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, represente a 3.ª maior fonte de lucro,

dentro do crime organizado, depois dos negócios das drogas e das armas. O

Departamento Americano de Investigação Criminal - FBI em 2002, sugeria que cerca de

700.000 mulheres e crianças são traficadas, anualmente, em todo o mundo.

A Association for Sexual and Reproductive Health XY (Bósnia Herzegovina) refere que

desde o início da década de 90, com a queda do muro de Berlim e consequentes

alterações políticas, o tráfico, em geral, e o tráfico de mulheres para fins de exploração

sexual, em particular, atingiu proporções alarmantes. Tratando-se de um crime que

continua a crescer, sendo que as estratégias para traficar continuam a “andar à frente”

das estratégias para combater esse crime. (ASRH XY, 2006).

A actividade prostitutiva, entendida como prestação de serviços sexuais em troca de

uma retribuição, em geral pecuniária, parece persistir independentemente dos

enquadramentos jurídico-legais e penais que a ordenaram ao longo dos tempos (Bullog

& Bullogh, 1998; Manita e Oliveira, 2002).

O tráfico internacional de pessoas, especialmente mulheres, raparigas jovens e crianças para a
prostituição e outros propósitos, é hoje considerado um dos maiores problemas com o qual as
sociedades se debruçam.

"Trafficking for Prostitution: Concept Paper”, Esohe Aghatise, President, Associazione Iroko
Onlus, ITALY

O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) em 2006 aponta
como principais consequências de uma migração mal sucedida para as
mulheres, a prostituição.

No relatório “ Uma Aliança Global Contra o Trabalho Forçado”, publicado em
2005 pela OIT, estimava-se que o número de pessoas no mundo que foram
traficadas para serem submetidas a trabalhos forçados ascendia a 2,4
milhões. Ainda segundo a OIT 43% dessas vítimas são sujeitas a exploração
sexual e 32% para exploração económica - as restantes (25%) são traficadas
para uma combinação dessas duas ou por razões indeterminadas (2006).

Tráfico e Exploração Sexual

Prostituição e suas (con)tradições segundo alguns estudos

De facto esta actividade tem escapado aos diferentes modelos político-jurídicos que

foram criados com vista à sua regulação, sejam eles proibicionistas, regulamentaristas

ou abolicionistas (Martins, 2005a).

Um dos aspectos que apresenta alguma invariância, diz respeito ao perfil das pessoas

que se prostituem, pois embora não haja uma figura geral representativa da pessoa

que se prostitui, podemos afirmar que são, na sua maioria, mulheres jovens, e

provenientes de classes sócio-económicas em geral baixas (Manita e Oliveira, 2002).

Ultimamente o fenómeno da prostituição aparece relacionado com as migrações, o

tráfico de seres humanos, em geral, e o tráfico para fins de exploração sexual, em

particular. Estas associações “livres” têm contribuído para a não desocultação dos

diferentes fenómenos, para o adensamento das ideias moralizantes sobre a prática

prostitutiva, e para o estabelecimento de relações causais entre prostituição e tráfico,

com consequências ao nível do conhecimento e da intervenção sobre os mesmos

(Manita e Oliveira, 2002; Martins, 2005a).

Contrariando as ideias estereotipadas acerca da prostituição e dos actores sociais

envolvidos, a mesma caracteriza-se por uma grande diversidade de actividades e/ou

práticas, bem como pela grande variedade dos actores sociais envolvidos e atipismo

dos percursos de vida das mulheres envolvidas (Oliveira e Manita, 2002).

Este entendimento tem aparecido em trabalhos de investigação mais recentes sobre o

tema, designadamente no domínio das Ciências Sociais, como seja a Psicologia,

onde a prática prostitutiva é apresentada como uma entre muitas outras actividades

comerciais sexuais, colocando-a no mesmo patamar de actores e actrizes de filmes

pornográficos, das mulheres que fazem danças eróticas, de stripteasers e de

operadoras em linhas eróticas (Manita e Oliveira, 2002).

Uma primeira vantagem, daquele entendimento, prende-se com o facto de se retirar a

carga delitiva à prática prostitutiva e outra prende-se com uma menor estigmatização.

No entanto a prostituição não integra a nomenclatura das profissões reconhecidas

pela OIT, já que, de acordo com a mesma entidade, não se trata de uma actividade

produtiva e não contribui para o desenvolvimento pessoal e integração social do

indivíduo.

Há, contudo, outras organizações e movimentos, como o Sex Workers in Europe , que

consideram a não aceitação da prostituição um atentado aos direitos individuais e uma

forma de discriminação das pessoas que se prostituem tratando-se de um atentado

aos direitos humanos. Em 2005 constituíram o Grupo de Trabalho -

e apresentaram a Declaração dos Direitos dos Trabalhadores/as

Sexuais ( ). Embora esta Declaração não tenha

qualquer valor vinculativo e não se institua como enquadramento legal dos direitos

das/dos trabalhadores sexuais na Europa, contribuiu para identificar direitos humanos,

direitos laborais e direitos dos/as trabalhadores/as sexuais migrantes, por relação com

as leis e direitos internacionais. Apresenta-se, deste modo, como uma síntese dos

direitos que resultam de Tratados e Convenções Internacionais e assenta num

princípio fundamental que é o profundo respeito pelas convicções individuais e na

penalização do abuso, apresentando a prostituição como um trabalho quando as

mulheres ou homens o exercem livre de qualquer coacção ou constrangimento, e

desde que as pessoas se revejam de forma gratificante nesta actividade e não tenham

de si próprias a concepção de vítimas.

Trata-se de uma posição questionada em muitos países, incluindo Portugal - só na

Holanda e na Alemanha tem aceitação. Movimentos sociais e políticos de direitos

humanos têm repudiado esta Declaração. Por entenderem e equiparem a prostituição

a uma forma de escravatura e resultante do profundo desequilíbrio de “poderes” entre

homens e mulheres.

Muitos movimentos feministas, entre outros, quando se fala de prostituição, fazem

emergir as questões da dignidade e do valor inalienável do corpo. Esta desigualdade e

entendimento do corpo desvalorizado acentua-se em países mais pobres com a

feminização dos principais problemas de Saúde Sexual e Reprodutiva, incluindo as IST

e o VIH/SIDA.

4

Network of Sex
Worker in Europe

Declaration of the Rights of Sex Workers

Prostituição e Género

Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos Humanos:
a negação do tráfico

Se a prostituição vive sob a sombra da estigmatização por se tratar do uso do corpo, a

mulher traficada, ilegal e que se prostitui além de vivenciar a estigmatização a que as

mulheres que se prostituem estão sujeitas, vivem outras estigmatizações e exclusões

que os outros fenómenos encerram, como seja a sua situação de ilegalidade e o

isolamento que tal situação comporta, sendo que os sentimentos de transgressão e

de culpa ganham relevo e são portanto definidores do seu auto-conceito (Martins,

2005a).

Neste sentido, a exploração sexual forçada é moralmente mais repreensível e vigiada.

O estigma social que lhe está associado e o estatuto de ilegalidade representam

algumas das razões apontadas para a dificuldade de cooperação das “vítimas” com

as autoridades (Aronomitz 2001: 168 Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira &

Sabino, 2005).

Importa reflectir que, não obstante as questões levantadas, a repetida menção ao

tráfico com uma conotação fortemente sexual, reforça a noção de que o abuso de

migrantes é, largamente, um problema de violência sexual contra mulheres, crianças e

jovens. Tal situação contribui para a construção de uma visão redutora das problemá-

ticas em questão, sendo reveladora de um entendimento limitado do fenómeno ,

que está associado a situações de desespero económico, pobreza e falta de

oportunidades em que as mulheres e as crianças são as principais vítimas.

Os Índices de Desenvolvimento Humano por Género (IDG) das Nações Unidas,

demonstram que quanto mais pobre é o país maiores são os mecanismos de

exclusão social e violência sobre as mulheres (IOM, 2002)

Apesar de já existir alguma investigação realizada no que diz respeito ao tráfico de

mulheres, poucos são os estudos que dão relevo à experiência traumática que o tráfico

de mulheres, designadamente para fins de exploração sexual, tem na saúde sexual e

reprodutiva das mulheres de todas as idades.

Daí a necessidade de as consequências do tráfico sobre a mulher também deverem

ser vistas sob o prisma da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos.

O tráfico de mulheres apresenta-se, assim, como uma das formas de violência com

base no sexo, a par da violação, violência doméstica e homicídios por motivos de

honra.

O nível de evolução de uma sociedade pode “medir-se” com base nos indicadores de

saúde sexual e reprodutiva e pelo respeito pelos direitos fundamentais de cada

pessoa. No entanto, continuam a existir nos sistemas de saúde (nomeadamente nos

serviços e cuidados de saúde sexual e reprodutiva, incluindo recursos afectos às IST e

VIH/SIDA) dificuldades de resposta para as pessoas em situação de prostituição,

tráfico e/ou violência sexual.

cit in

tráfico

5
.

No que diz respeito ao tráfico de crianças, o fenómeno é, ainda, mais difuso, disperso e

com uma visibilidade quase nula (Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira & Sabino,

2005).

Em 2003 a UNICEF avançou com números alarmantes, revelando que mais de um

milhão de crianças e jovens com menos de 18 anos são traficadas todos os anos,

sendo que um elevado número delas são usadas como trabalhadoras-escravas,

“rodando” em redes de prostituição infantil.

É consensual que o tráfico de mulheres não é aleatório, mas, pelo contrário, uma

questão estrutural resultado da desigualdade de oportunidades, nomeadamente na

educação, saúde e trabalho entre homens e mulheres, que tem como consequência,

entre outras, a feminização da pobreza. Este desequilíbrio é, segundo alguns autores,

resultado de um manifesto desequilíbrio de poderes e que enraíza no “valor do corpo”

e estatuto social.

De acordo com a OIT o tráfico de crianças entre fronteiras afecta 1,2 milhões de
crianças em todo o mundo e está em crescimento.

É preciso que as vítimas se reconheçam como tal e aproveitem as oportunidades de se
libertarem e de exercerem plenamente os seus direitos fundamentais, incluindo os
associados à saúde sexual e reprodutiva. Para que isso aconteça é responsabilidade de todas
as pessoas, serviços oficiais e ONGs divulgar essas mesmas oportunidades.

Manuela Sampaio, Presidente da APF, Novembro de 2006

Por ano, em todo o mundo, 4 milhões de pessoas, incluindo crianças, são vítimas do
crime de tráfico para fins sexuais. Segundo as Nações Unidas cerca de 700 mil
pessoas são vítimas de tráfico para fins de exploração laboral, sabendo-se que este
crime envolve frequentemente a exploração sexual. Os cálculos referem que o crime
de tráfico de seres humanos dá um lucro anual de cerca de 12 mil milhões de dólares.
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Em Portugal, o tráfico associado à exploração sexual de mulheres e à exploração

laboral ( ) atinge proporções preocupantes. A Portugal chegam

sobretudo mulheres vindas dos países do Leste Europeu, do Brasil e de África. Para

que o combate a este crime seja mais eficaz é necessário sensibilizar a magistratura, as

polícias, as decisões políticas e técnicas e toda a comunidade para esta realidade,

considerada pelas Nações Unidas como um dos fenómenos mais dramáticos do

mundo.

Em Portugal o fenómeno da prostituição tem uma visibilidade incomparavelmente

menor que o tráfico de mulheres em geral, e o tráfico para fins de exploração sexual, em

particular.

São importantes as iniciativas inter-sectoriais, de informação e de sensibilização sobre

este fenómeno multivectorial da violência e discriminação, dirigidas à comunidade em

geral, às ONG's e às entidades que trabalhem directa ou indirectamente temáticas

como a prostituição, o tráfico, o género, a saúde, o emprego, as migrações, o

desenvolvimento, entre outras.

O trabalho de sensibilização levado a cabo por organizações internacionais, como

sejam a OIM, o UNFPA ou a IPPF, entre outras, é de importância vital na prevenção e luta

contra o tráfico de seres humanos em geral, e das mulheres em particular, fornecendo

pistas de intervenção sobre esta realidade.

A Associação para o Planeamento da Família e Saúde Sexual da Bulgária (BFPA),

apresenta dados sobre o fenómeno do tráfico no seu país, revelando que no período

de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2004, foram oficialmente identificadas e

apoiadas 621 pessoas traficadas. Estima-se que no mesmo período 10 000 mulheres

Búlgaras que atravessaram as fronteiras de diferentes países europeus, muitas delas

como Trabalhadoras Sexuais, foram traficadas para fins de exploração sexual (tome-se

como indicador o facto de em 2005, 12,5% das Trabalhadoras Sexuais, oficialmente

registadas na Holanda serem Búlgaras).

É, hoje, prioritário trabalhar os aspectos ligados aos campos jurídico e da investigação

social para que ambos contribuam para a redefinição do conceito de tráfico

humano coerente com uma sociedade global em permanente mudança.

mão de obra barata

sexual

A falta de informação e os constrangimentos decorrentes da prática prostitutiva sob
coacção são riscos acrescidos à vulnerabilidade, exclusão social e violência dentro
da família, sempre com um risco mais elevado de contrair VIH/SIDA.

O Tráfico de Seres Humanos, nas suas diversas dimensões nomeadamente aquelas que
envolvem mulheres e crianças para fins de exploração sexual é hoje, um flagelo a que importa
dar combate determinado, associando um tal esforço à aplicação consequente de medidas
de apoio e protecção às vítimas e iniciativas especificas de prevenção intersectorial. Nesse
sentido, o XVII Governo aprovou, recentemente, o I Plano Nacional Contra O Tráfico de Seres
Humanos colocando-se, deste modo, na linha da frente em termos de concretização das
orientações constantes da Convenção de Varsóvia. A sua efectividade implica a constituição,
a breve prazo, de um Observatório do Tráfico e essa é uma das próximas tarefas: identificar
melhor os complexos meandros do tráfico para mais eficazmente os prevenir e combater.

Jorge Lacão, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

Por iniciativa da Comissão Europeia, a UE tem vindo, desde 1996, a desenvolver uma

política abrangente de abordagem pluridisciplinar à escala europeia para a luta contra o

tráfico de mulheres. A acção de todas as instituições Europeias e das Organizações

Não Governamentais, tem contribuído activamente para melhorar a percepção e a

necessidade de actuar preventiva e globalmente sobre esta violação dos direitos

humanos das mulheres.

Uma das principais características do tráfico de mulheres é a mobilidade da “mercadoria”, já
que é raro ficarem mais de três meses na mesma casa de alterne, sendo vendidas e
revendidas inúmeras vezes de rede para rede (cerca de quatro vezes ao ano). Existe rotação
interna - entre casas de alterne - e rotação externa - entre países.

Aronomitz 2001: 168 cit in Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira & Sabino, 2005

Políticas de Intervenção

(4) Grupo de trabalho formado por trabalhadores/as do sexo, que em Outubro de 2005 realizou em
Bruxelas, European Conference of Sex Work, Human Right, Labour and Migration. Este grupo
tem-se evidenciado pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, designadamente na
área dos valores e atitudes sobre a prostituição.

(5) Organização Internacional das Migrações - www.iom.int

(3) UNFPA (2006), A Situação da População Mundial 2006: Passagem para a Esperança - Mulheres e
Migrações Internacionais.
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Tráfico: de que falamos?

Números e Factos

O tráfico de seres humanos gera, anualmente, cerca de 9.5 mil milhões de
dólares.

O tráfico de mulheres representa, anualmente, cerca de 4 milhões de
mulheres, meio milhão só para a Europa Ocidental e 700 mil para os EUA.

A nível de volume de negócios, os cerca de 5 mil milhões de euros por ano
representam um valor suficientemente indicativo dos altos lucros que este
“negócio” pode atingir.

Estima-se que 4 milhões de mulheres e raparigas são compradas e
vendidas um pouco por todo o mundo - mesmo dentro do casamento
existe prostituição e escravatura.

Na Índia, estima-se que 2 em cada 6 prostitutas têm menos de 18 anos.

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos sugerem que 1 em 3 raparigas
são sexualmente abusadas antes dos 18 anos, comparativamente a 1 em
6 rapazes que são abusados sexualmente antes dos 16 anos.

Anualmente, em todo o mundo, cerca de 5.000 mulheres e raparigas são
assassinadas por membros das suas próprias famílias.

O tráfico de pessoas abrange uma diversidade de problemas e realidades como a

migração, o crime organizado, a exploração sexual e laboral, as assimetrias entre os

países mais desenvolvidos e os mais carenciados, questões de género, direitos

humanos, quebra de suportes familiar e comunitário, entre outros.

A Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa, assinada

em 2005 em Varsóvia, constitui um marco importante, pois é o primeiro documento

internacional que contém uma definição de vítima de tráfico com uma acentuada

relevância na questão dos direitos humanos (retoma alguma da reflexão iniciada pelo

Comité Contre l'Esclavage Moderne, 2003) , no seu artigo 4º alínea a), lê-se:
1

a) “Tráfico de seres humanos” significa o recrutamento, transporte, abrigo e recolha de
pessoas através da ameaça, uso da força ou de outras formas de coerção, fraude e
decepção, pelo abuso do poder e à custa da vulnerabilidade da própria pessoa, devido ao
pagamento de remuneração e/ou de outros benefícios para obter o seu consentimento com a
finalidade da exploração sexual. A exploração inclui, no mínimo, a exploração advinda da
prostituição de alguém e/ou de outras formas de exploração sexual, trabalho e/ou serviços
forçado, escravatura ou práticas semelhantes à escravatura, servidão e tráfico de órgãos
humanos”.

b) “O consentimento de uma vítima de tráfico em face da exploração em vista, tal como
considerada na alínea a) do presente artigo, é irrelevante, desde que qualquer das formas
referidas tenha sido utilizada”

c) O recrutamento, o transporte, o transfer, o alojamento ou acolhimento de jovens para fins de
exploração são considerados “tráfico de pessoas”, mesmo que não seja este crime que
esteja em causa”

Não existe consenso relativo aos montantes de dinheiro e número de pessoas envolvidas, o

que nos remete para uma dimensão tão oculta quanto a realidade das pessoas traficadas.

Assim, alguns dados apresentados por departamentos de investigação policial, e referidos

em vários documentos, afirmam que:

No que se refere a Portugal, os dados apontam para cerca de 5 mil mulheres
traficadas ou sequestradas.

Tribunais Internacionais de Crimes de Guerra relacionados com a
Bósnia, Burundi e Ruanda, reconhecem que a violação maciça é um
crime contra a humanidade.

Anualmente, entre 600 mil a 800 mil pessoas metade delas, crianças são
forçadas a deixar as suas casas e os seus países para trabalhar no
exterior. Essas crianças são usadas como soldados, em trabalho forçado
ou na exploração sexual.

Migrações, Tráfico e Direitos Humanos

A Organização Internacional do Trabalho desde 1930 que proíbe toda e qualquer forma

de trabalho forçado ou obrigatório.

No entanto, segundo estimativas da Organização para a Segurança e Cooperação na

Europa (OSCE), as crianças representam mais de 30% do tráfico de seres humanos no

mundo, estimando-se que 1,2 milhões de crianças são vendidas anualmente para a

mão-de-obra na agricultura, minas ou para a exploração sexual.

O fenómeno tráfico de seres humanos tem tido uma evolução crescente, sobretudo

nos países mais ricos e desenvolvidos, onde parece existir um aumento anual de 50%

nos últimos 5 anos (Peixoto, Soares, Costa, Murteira, Pereira & Sabino, 2005) .

Dos 250 a 350 mil imigrantes indocumentados que em 1993 entraram na Europa

Ocidental estima-se que 15 a 30% o terá feito utilizando os serviços de traficantes, pelo

menos em alguma parte do trajecto.

Os movimentos migratórios têm ocorrido ao longo da História impulsionados por

causas políticas, sócio-económicas ou mesmo ecológicas/ambientais. Na base

destes movimentos estão, entre outros factores, a pobreza, a falta de meios para

garantir a subsistência a curto e a médio prazo, a procura de melhores condições de

vida, a ausência de oportunidades de trabalho e, no limite, a fuga à fome, à miséria e a

uma morte anunciada. (OIT, 2006)

As condições de saída do país de origem e as de chegada aos países de destino

colocam as pessoas migrantes em situações de dependência e de vulnerabilidade,

tornando-as alvos fáceis para redes criminosas que pretendem obter lucros. As

pessoas emigrantes facilmente entram numa cadeia de explorações a vários níveis, ao

longo do seu percurso migratório, desde a origem até ao destino.

A exploração e o trabalho forçado, escravatura ou servidão, a retenção de documentos

e passaportes, são comuns; é extremo o nível de vitimação a que as pessoas

migrantes são sujeitas.

2

“O problema do tráfico e da violência contra as mulheres é alimentado pela pobreza, mas é
um problema dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. A diferença é que
nos países desenvolvidos há leis, bons sistemas judiciais, tribunais e nos outros países estes
sistemas são fracos, têm de ser fortalecidos. Outra questão com a qual é preciso lidar é com a
questão da procura”.

Thoraya Obaid, Directora Executiva do UNFPA, 2007

“ O problema não está a diminuir…está a ficar mais oculto. Já não se encontram as vítimas de
tráfico para exploração sexual apenas nos bordeis. Elas são descobertas também em
apartamentos privados e clubes…..De resto, há cada vez mais raparigas e mulheres
traficadas entre países. O negócio do tráfico de pessoas envolverá lucros anuais de 7.000
milhões a 12.000 milhões de euros”.

Helga Konrad, OSCE, 2005

TRÁFICO, PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
… questões de Saúde Sexual e Reprodutiva, de Género e Direitos Humanos

(1) www.esclavagemoderne.org (2) Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), 2005.

Te
xto

: J
or

ge
 M

ar
tin

s (
AP

F 
N

or
te

 E
sp

aç
o 

Pe
ss

oa
) e

 A
lic

e 
Fr

ad
e 

& 
Cr

ist
in

a 
M

ad
ei

ra
 (S

ed
e 

N
ac

io
na

l d
a 

AP
F 

Pr
oj

ec
to

 R
os

a)
 e

 C
IG

 N
or

te
, C

oo
rd

en
aç

ão
: A

lic
e 

Fr
ad

e,
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Co
op

er
aç

ão
 e

 D
es

en
vo

lvi
m

en
to

 d
a 

AP
F;

 D
es

ig
n 

G
rá

fic
o:

 S
al

om
é 

La
ge

; T
ira

ge
m

: 3
.0

00
 e

xe
m

pl
ar

es
; I

m
pr

es
so

 p
or

: A
lfa

pr
in

t, 
Ld

a.

TEL.: 21 385 39 93  -  FAX: 21 388 73 79
RUA ARTILHARIA UM, 38 - 2º  DTO. - 1250 LISBOA

apfsede@apf.pt  -  www.apf.pt

Fundo das Nações Unidas para a População
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Apoio Técnico: Responsabilidade:

Neste debate é consensual em Portugal, que as mulheres traficadas têm

proveniências territoriais diversificadas e que o binómio é dinâmico e

em constante mutação. Também o contexto prostitucional é diferenciado, quer seja em

contexto ( ) quer seja em contexto “abrigado” ( ).

Em épocas anteriores as mulheres traficadas estavam essencialmente em contexto de

clubes e de casas de alterne, hoje assistimos a uma mudança e há cada vez mais

mulheres estrangeiras a operarem na rua.

A APF, através do Espaço Pessoa na cidade do Porto, desde 1996, que acompanha e

dá suporte às pessoas que fazem prostituição de rua. Trata-se de um trabalho que usa

metodologias de proximidade na abordagem a essas pessoas, numa perspectiva que

vai além do trabalho de redução de riscos e de minimização de danos, trabalhando,

também, as questões ligadas à auto-organização e aos direitos e deveres. Este

trabalho tem contribuído directamente para garantir o acompanhamento em matéria de

cuidados de saúde sexual e reprodutiva, e especificamente para a luta contra a

propagação das infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA, bem

como para assegurar o encaminhamento das pessoas infectadas para centros de

despistagem e tratamento.

Através da sua acção quotidiana, bem como na participação activa em projecto

específicos, como é o caso do projecto CAIM - cujo objectivo central consiste na

adopção de uma estratégia coordenada no combate ao tráfico de mulheres com fins

de exploração sexual e na protecção e apoio às vítimas deste crime - a Associação

para o Planeamento da Família, estará sempre disponível para colaborar com as

estruturas da rede de apoio, bem como em parcerias de desenvolvimento,

disponibilizando conhecimentos, competências técnicas e recursos humanos, no

sentido de garantir e promover a defesa dos Direitos e Saúde Sexuais e Reprodutivos

de todas as pessoas, especialmente das que se encontrem em situações de

vulnerabilidade e risco, como é o caso das pessoas traficadas.

origem-destino

aberto rua in door

6

Todas as pessoas têm o direito de estar livres do medo, vergonha, culpa, falsas crenças ou
mitos e outros factores psicológicos que inibam ou prejudiquem o seu relacionamento sexual
ou resposta sexual.

Artigo 2º “O Direito à Liberdade e segurança da pessoa”, Carta dos Direitos
Sexuais e Reprodutivos (IPPF)

)
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(6) Projecto “CAIM - Cooperação Acção Investigação Mundivisão” projecto piloto na área da
prostituição e do tráfico de mulheres em Portugal, financiado pela iniciativa EQUAL II, congrega
uma parceria composta pelas seguintes entidades: CIDM - Comissão para a Igualdade e para os
Direitos das Mulheres (tutelada pelo Ministério da Presidência do Conselho de Ministros),
Ministério da Administração Interna (Secretaria Geral), Ministério da Justiça (Secretaria Geral),
ACIME - Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (tutelado pelo Ministério da
Presidência do Conselho de Ministros), OIM - Organização Internacional das Migrações e APF -
Associação para o Planeamento da Família. O objectivo central do projecto consiste na adopção
de uma estratégia coordenada no combate ao tráfico de mulheres com fins de exploração sexual
e na protecção e apoio às vítimas deste crime.




