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Este mês falamos de…                Tráfico de Seres Humanos  
Serviços: 

Atendimento presencial  e à distância  

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Monografias  

Convenção do Conselho da 
Europa relativa à luta contra 
o Tráfico de seres Humanos 
 
 
Publicação: Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género  
 
 
 
 
 

(Consulta local | Para oferta) 

Tráfico de mulheres em           
Portugal para fins de                
exploração sexual  
 
Autor: Boaventura Sousa Santos 
Coautores: Conceição Gomes; Madalena 
Duarte, Maria Ioannis Baganha  
 
Publicação: Comissão para a   Cidadania e 
a Igualdade de Género | 2008 
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Tráfico de seres humanos 
Coletânea selecionada de            
instrumentos Jurídicos, Políticos 
e Jurisprudência em Portugal, na 
Europa e no Mundo  
 

Publicação: Ministério da Administração 
Interna, Observatório do Tráfico de Seres 
Humanos | 2012 
 
 

(Consulta Local) 

Sistema de referenciação          
nacional de vítimas de tráfico 
de seres humanos 
Orientações para a sinalização da 
vítimas de tráfico de seres humanos 
em Portugal  
 
Projeto Euro TrafGulD 
 

Publicação: Comissão para a Cidadania e 
a Igualdade de Género | 2014  
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Tráfico de pessoas e               
tramitação criminal 
 
Coordenação: Marlene Matos e Ângela 
Maia;  investigação: Mariana Gonçalves e 
Ricardo Pinto; colaboração: Eunice Castro 
Seixas  

 
Publicação: Comissão para a Cidadania e 
a Igualdade de Género | 2015 
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Mendicidade forçada: a face         
invisível do tráfico de seres          
humanos para exploração           
laboral  
 
Publicação:  Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género 
 

Ano: 2013 
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Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
 

Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt                        Centro de Informação e Documentação do Porto: cdoc.cignorte@cig.gov.pt 

Horário: dias úteis | 10h00 - 17h00 
 

No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt  

Sabia que em Portugal...  

Foram sinalizadas 49 (presumíveis) vítimas do sexo masculino, dos 
quais 13 menores e 49 (presumíveis) vítimas do sexo feminino, das 
quais 16  menores.  

Dados estatísticos de 2018 do Observatório do Tráfico de Seres Humanos       

campanhas  

”Vítima de Tráfico Humano? Tu tens direitos” é uma 
campanha Europeia de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos coordenada pela Rede Europeia de                
Prevenção da Criminalidade (European Crime             
Prevention Network). 
 
Tem a participação da Áustria, Bélgica, Bulgária,             
Croácia, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha,             
Estónia, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia,    
Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta,               
Noruega, Polónia, Portugal, Roménia e República 
Checa.  

Oferecer 
Entregar 
Recrutar 

Aliciar 
Aceitar 

Transportar 
Alojar 

Acolher 

 

Violência 
Rapto 

Ameaça grave 
Abuso de autoridade 

Ardil ou manobra   
fraudulenta 

Aproveitando-se da 
incapacidade psíquica 

ou de situação de  
especial vulnerabilidade 

Exploração sexual 
Exploração do            

trabalho 
Extração de órgãos 

Adoção ilegal 
Exploração de            
mendicidade 
Escravidão 

Exploração de outras 
atividades criminosas 

          Quem            Através de              Para (incluído) 

De acordo com o artigo 160º do Código Penal, o crime de tráfico 
de seres Humanos define-se como: 

 aumento da extensão e complexidade deste crime, exige o envolvimento de uma multiplicidade de 
dimensões e agentes que se cruzam no caminho deste fenómeno, que se assume ao mesmo tempo 
dinâmico e opaco. Uma das formas de ação é melhorar todos os instrumentos que podem permitir 
uma compreensão adequada da questão e da sua volatilidade.  
Portugal tem um quadro jurídico e político forte e um consenso político para prosseguir, estando na 
vanguarda do combate a este flagelo através da implementação de planos nacionais de combate e 
prevenção.  
Nesta edição conheça as publicações, campanhas e estatísticas sobre este crime que assume formas 
cada vez mais diversificadas, complexas e sofisticadas. Para além das que destacamos pode consultar 
aqui  outras publicações especializadas. Boas leituras!

Clique na imagem para o vídeo 

http://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero
https://twitter.com/CIG75687895
https://www.youtube.com/user/CIGTV?reload=9
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&pesq=3C:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBiblioteca
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBibliotecaDig
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=A00F49F303C9422EBDE7AEA24773B982&option=Publica%C3%A7%C3%B5es%20CIG
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/archive/Catalog/winlib.aspx?skey=AC06A127F5EE420682A37E98D783FD9D&option=Arquivo%20Hist%C3%B3rico
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=49BFA8862D1B4FB2AAB81F0CAA6AF14B&pag=1&tpp=10&sort=4&cap=&pesq=5&thes1=25587
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=49BFA8862D1B4FB2AAB81F0CAA6AF14B&pag=1&tpp=10&sort=4&cap=&pesq=5&thes1=25588
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=49BFA8862D1B4FB2AAB81F0CAA6AF14B&pag=1&tpp=10&sort=4&cap=&pesq=5&thes1=25589
mailto:cid@cig.gov.pt
https://www.otsh.mai.gov.pt/recursos/
http://abre.ai/alw6
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=358064A20F2F40A2A4416911AC473F3F&cap=1%2c2%2c3%2c4%2c6%2c8%2c13%2c14%2c15%2c16&pesq=2&var0=instrumentos%20Jur%u00eddicos%2c%20Pol%u00edticos%20e%20Jurisprud%u00eancia%20em%20Portugal%2c%20na%25
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=358064A20F2F40A2A4416911AC473F3F&cap=1%2c2%2c3%2c4%2c6%2c8%2c13%2c14%2c15%2c16&pesq=2&var0=Mendicidade%20for%u00e7ada&opt0=and&t01=Mendicidade%20for%u00e7ada&t02=and&t03=0&doc=9417
http://abre.ai/alx5
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=358064A20F2F40A2A4416911AC473F3F&cap=1%2c2%2c3%2c4%2c6%2c8%2c13%2c14%2c15%2c16&pesq=2&var0=Tr%u00e1fico%20de%20mulheres%20em%20Portugal%20para%20fins%20de%20explora%u00e7%u00e3o%20sexual%20&o
http://abre.ai/alxY
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/trafico-de-seres-humanos/
https://www.cig.gov.pt/2019/10/campanha-europeia-combate-ao-trafico-seres-humanos/
https://www.youtube.com/watch?v=ExxmfUPFZq4

