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TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Juízes e procuradores portugueses precisam de mais formação em tráfico 
relatório
Esta é a terceira avaliação do Grupo de Peritos em Acção contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa à forma como Portugal está a aplicar a conve
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A maior parte dos casos identificados como possível tráfico de seres humanos está relacionada com a exploração laboral na agricultura MIGUEL MANSO
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Em Janeiro de 2020 dois menores de 6 e 15 anos foram repatriados para Angola, por ordem de um tribunal de família português, enquanto ainda

decorria uma investigação sobre se as crianças tinham sido alvo de tráfico de seres humanos. Num outro caso, envolvendo mais de 50 alegadas vítimas

de tráfico humano para exploração laboral (https://www.publico.pt/2021/07/20/sociedade/noticia/tribunal-beja-devolveu-75-mihoes-apreendidos-rede-

auxilio-imigracao-julgada-trafico-pessoas-1970571), em Beja, o juiz decidiu deixar cair a acusação de tráfico, considerando que se estava perante

imigração ilegal, o que impediu que as vítimas pudessem aceder à compensação prevista no primeiro caso.

Estes são apenas dois exemplos apresentados no mais recente relatório do Grupo de Peritos em Acção Contra o Tráfico de Seres Humanos (GRETA),

que levam esta organização do Conselho da Europa a recomendar que Portugal invista mais na formação de todo o sistema legal, para as questões

relacionadas com esta temática. O terceiro relatório de avaliação à aplicação da convenção contra este crime, de que Portugal faz parte desde 2008,

saúda uma série de avanços conseguidos pelo país, mas deixa também um conjunto de recomendações para áreas em que é preciso fazer mais e

melhor, como a formação do sistema legal, uma maior capacidade para identificar as vítimas deste tipo de crime e de levar os perpetradores à justiça e

também mais garantias para que as vítimas tenham acesso (e de forma atempada) a todos os direitos que lhe assistem, nomeadamente, apoio jurídico

e uma indemnização.

No caso das crianças angolanas, os peritos do GRETA indicam que terá havido “uma falha de comunicação entre o tribunal de família e o procurador”

ligado à investigação de tráfico. Contudo, o guardião das crianças terá indicado ao tribunal que não era aconselhável repatriar as crianças, já que,

“havia o risco de re-vitimização, considerando o possível envolvimento da família no tráfico”.

Com um maior conhecimento sobre o tráfico de seres humanos isto não deveria acontecer, sustentam os peritos do GRETA, que recomendam: “[As

autoridades portuguesas] devem continuar a fornecer formação às forças de segurança, procuradores e juízes sobre as especificidades do tráfico de

seres humanos, os severos impactos que a exploração tem nas vítimas e a necessidade de respeitar os seus direitos humanos. A interpretação do

conceito de ‘abuso de uma posição de vulnerabilidade’ deve ser incluído nestes programas de formação para garantir que é aplicado na prática”, diz.

País de destino de tráfico

Segundo o relatório, Portugal continua a ser maioritariamente um destino para pessoas traficadas, embora também seja “um país de origem e de

trânsito”. Em 2020, o número de vítimas identificadas foi 229 - menos do que no ano anterior, em que tinham sido 281, o que pode estar relacionado

com as restrições à mobilidade causadas pela pandemia, refere-se -, estando a maior parte delas ligadas à exploração laboral, com a agricultura em

grande destaque (https://www.publico.pt/2021/05/05/sociedade/noticia/decada-547-vitimas-exploracao-laboral-maioria-agricultura-alentejo-1961290?

ref=pesquisa&cx=page__content). E os números de 2019 indicam que 58% destes casos de exploração na agricultura estavam centrados no distrito de

Beja. Seguem-se a exploração na área da restauração, do futebol (https://www.publico.pt/2019/01/16/sociedade/noticia/trafico-seres-humanos-futebol-

15-jogadores-vitimas-tres-anos-1858003) e no serviço doméstico. Já os casos de alegado tráfico de seres humanos para exploração sexual

representaram apenas 9% dos casos, o que leva os responsáveis pelo relatório a considerar que Portugal tem de trabalhar mais para procurar

identificar este tipo de vítimas. Em termos gerais, entre 2016 e 2018, 23% das vítimas de tráfico identificadas eram de nacionalidade portuguesa.

Há matérias em que Portugal evoluiu de forma positiva, e que os peritos do GRETA destacam: há uma melhor moldura política e institucional; um

novo mecanismo especificamente dedicado às crianças; mais equipas multidisciplinares para apoio e protecção das vítimas; mais centros de

acolhimento; mais investigação, acusações e condenações; um bom apoio ao nível psicológico para as vítimas. Mas, em todos estes pontos, o relatório

salienta a necessidade de continuar a fazer o caminho, indo um pouco mais longe, e há aspectos em que é mesmo preciso introduzir mudanças mais

substanciais.

Na área da investigação, por exemplo, salienta-se a “preocupação” do GRETA por os números de acusações e condenações continuarem “baixos

comparados com o número de vítimas identificadas” e pede-se “às autoridades que tomem medidas adicionais para garantir que os casos de tráfico

humano são investigados de forma proactiva, acusados e que levem a sanções efectivas”.

Não acusar as vítimas

Além disso, insiste-se num ponto que já fora levantado no relatório anterior, de 2017 (https://www.publico.pt/2017/03/17/sociedade/noticia/perdeu-se-

o-rasto-a-15-menores-que-chegaram-sozinhos-ao-pais-1765330?ref=pesquisa&cx=page__content) - a necessidade de Portugal consagrar na lei que as

vítimas de tráfico de seres humanos não podem ser acusadas por crimes que sejam forçadas a cometer. É preciso “desenvolver linhas-mestras para as

forças de segurança e os procuradores nesta matéria”, salienta-se.

E também é preciso fazer mais para garantir que as vítimas têm direito a uma compensação, como está previsto. “O acesso a compensações [paga]

pelos perpetradores é particularmente desafiante e só em muito poucos casos as vítimas de tráfico receberam tal compensação. O número de vítimas

que obteve compensação do Estado é muito baixo (seis entre 2016-2020). O GRETA insta as autoridades portuguesas a fazer esforços adicionais para

garantir o acesso a compensações, incluindo o recurso total à lei sobre congelamento de bens, garantindo apoio legal às vítimas nos procedimentos

para avançarem com pedidos de compensação, revendo os critérios para obtenção de compensação do Estado e fornecendo treino relevante aos

praticantes da lei, procuradores e juízes.”
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"[As autoridades portuguesas] devem continuar a fornecer formação às forças de segurança,
procuradores e juízes sobre as especificidades do tráfico de seres humanos, os severos impactos
que a exploração tem nas vítimas e a necessidade de respeitar os seus direitos humanos"

Peritos do GRETA

Além destas medidas, o GRETA apela à continuação do investimento nesta área, pede que não se perca o trabalho especializado que foi desenvolvido

no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (https://www.publico.pt/2018/05/29/sociedade/noticia/sef-vai-ter-tres-equipas-especializadas-em-trafico-de-

seres-humanos-1832555) e que haja um reforço do pessoal da Autoridade para as Condições do Trabalho, “fortalecendo as inspecções laborais, e

aumentando a percepção entre o público em geral e nos grupos de risco em Portugal” para esta realidade. E diz estar também preocupado com o

baixo número de autorizações de residência que é concedido. Sobretudo com o tempo que este processo pode demorar. Há que ser mais simples e

ágil, insiste.

O mesmo para a garantia de que todas as vítimas têm direito a apoio legal a tempo e horas. E, neste caso, chama-se a atenção para o caso concreto das

vítimas indocumentadas. É que tem de ser a Segurança Social a aprovar o apoio judiciário, mas isto obriga a que quem o solicita tenha um número de

segurança social, o que é impossível para quem não tem documentação. Isto tem de ser mudado, diz o GRETA.
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