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APRESENTAÇÃO 



 
O presente relatório é resultado do “Estudo Sobre a Cartografia de Actores e Análise de 
Mecanismos de Coordenação e Colaboração dos Intervenientes na Protecção e Apoio à 
Crianças Vítimas de Tráfico na Guiné-Bissau” realizado no quadro das actividades 
desenvolvidas nos últimos anos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em apoio ao 
Instituto da Mulher e Criança (IMC) e a diferentes projectos que visam a eliminação progressiva 
do trabalho das crianças e a abolição imediata das suas piores formas, entre as quais se 
destaca o tráfico, através do seu projecto sub-regional OIT/AECID IPEC AO “Prevenção e 
Eliminação do Trabalho Infantil nos Países da África Ocidental” (parte integrante do Programa 
Internacional para a Abolição do Trabalho Infantil (IPEC) da OIT), apoiado pela Cooperação 
Espanhola, que visa reforçar as capacidades locais e os serviços técnicos do Estado para a 
elaboração e execução de um Plano Nacional de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil, 
particularmente das suas piores formas, incluindo o tráfico de crianças. 
 
O objectivo geral do estudo é de recensear as estruturas de protecção e apoio às crianças 
vítimas de tráfico, a natureza e o âmbito das suas intervenções, nomeadamente no domínio da 
identificação, regresso à família/repatriamento, acolhimento (apoio temporário), reintegração e 
seguimento.  
 
Em termos específicos, visa: 

1. Analisar o estado de cooperação e de coordenação para a protecção e o apoio às 
crianças vítimas de tráfico entre actores estatais e actores da sociedade civil, incluindo 
como elemento central um mapeamento dos actores;  

2. Estudar a colaboração entre os actores estatais e não-estatais para identificar prováveis 
barreiras e apresentar recomendações tendentes a facilitar e melhorar a coordenação 
para protecção e apoio às vítimas de tráfico. 

 
Acredita-se que a cartografia dos “Actores Intervenientes na Protecção e Apoio à Crianças 
Vítimas de Tráfico na Guiné-Bissau” e uma “Análise Estratégica dos Mecanismos de 
Coordenação e Colaboração” praticadas entre os mesmos, sejam complementares para 
possibilitar a suficiente recolha e tratamento dos dados estatísticos, dando-lhe maior fiabilidade 
e ao mesmo tempo proporcionar um maior conhecimento do carácter interno e externo deste 
fenómeno. 
 
A estratégia definida foi a de recolhermos, inicialmente, a informação disponível na Guiné-
Bissau em termos de actores e intervenções e em seguida identificar e avaliar os mecanismos 
de coordenação e colaboração existentes e que possam proporcionar uma base para uma 
análise, compreensão e realização efectiva das seguintes tarefas: 

1. Quadro legal/regulamentar de protecção de crianças;  
2. Mapping (perfil alargado e abrangente) das instituições estatais e não estatais 

intervenientes no domínio da protecção de crianças vítimas de tráfico; 
3. Desafios relacionados com a cooperação/coordenação entre actores estatais; 
4. Desafios relacionados com a cooperação/coordenação entre actores não estatais; 
5. Desafios relacionados com a cooperação/coordenação entre os dois tipos de actores 

acima mencionados; 



6. Identificação dos desafios de adequação dos serviços disponíveis em atenção às 
crianças vítimas de tráfico em relação ao quadro legal/institucional e em relação também 
à cooperação no seio dos actores estatais, entre os actores da sociedade civil e entre 
estes dois grupos de actores; 

7.  Facilitação de um ateliê de restituição do resultado final do estudo.   
  
Desta forma, recolhemos documentos, relatórios, publicações e legislação disponíveis, 
preparamos uma ficha de colecta de dados junto a cada interveniente, entrevistamos e 
visitamos os principais actores envolvidos na protecção e apoio às crianças vítimas de tráfico 
na Guiné-Bissau, com o objectivo de analisar o estado actual dos mecanismos de cooperação 
e coordenação entre actores multissectoriais, de propor melhorias nos mecanismos de 
protecção e apoio às vítimas de tráfico e apontar soluções para a sua melhoria e eficácia e, 
ainda, apresentar o mapeamento actualizado dos intervenientes neste domínio, para melhor 
referência no combate a este crime. 
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1. Sumário executivo    
 
Ao analisar, por um lado, o estado actual dos mecanismos de cooperação e coordenação entre 
atores multisectoriais na protecção e apoio às vítimas de tráfico e, por outro lado, ao referenciar 
e elaborar um mapping desses mesmos atores, constatamos que apesar das fragilidades do 
país e das insuficiências institucionais prevalecentes, existe uma firme vontade e determinação 
para melhorar a colaboração e desenvolver uma cooperação inclusiva que harmonize e facilite 
o combate para a eliminação deste fenómeno que agride a dignidade da pessoa humana, 
enquanto crime contra a liberdade e direitos civis consagrados na Constituição, na Legislação 
da República da Guiné-Bissau e nas Convenções e Instrumentos Internacionais de Defesa dos 
Direitos Humanos, em particular da Criança e da Mulher.   
 
A Guiné-Bissau é um país instável e inserida num contexto sub-regional particularmente 
propícia para o crime organizado e para o desenvolvimento deste fenómeno por factores 
negativos de ordem cultural, social e económica e por isso mesmo, tem sido alvo de 
movimentos ilícitos de angariadores e traficantes de crianças para vários fins, nomeadamente, 
para a exploração sexual, exploração laboral, mendicidade e tráfico de órgãos para citar os 
crimes mais frequentes e preocupantes o que exige não só um trabalho interno concertado e 
inclusivo entre os diferentes intervenientes no combate ao tráfico de seres humanos, em 
particular das crianças e mulheres, como também duma cooperação sólida e harmonizada com 
outros actores na nossa sub-região africana e a nível internacional através de parcerias 
estratégicas e práticas orientadas para um único fim: “a eliminação do tráfico seres 
humanos, em particular de crianças e mulheres através da identificação, neutralização e 
punição das redes de angariadores e traficantes, estendido aos cúmplices”.  
 
A falta de engajamento de recursos humanos, materiais e financeiros adequados e suficientes 
quer por parte do Estado, como por parte dos parceiros internacionais para o combate ao 
tráfico de seres humanos, em particular da criança e da mulher, tem limitado a acção dos 
diferentes atores intervenientes no combate a esta maléfica prática e ameaça a sociedade 
guineense que contudo “não tem baixado os braços” e a custa de muitos esforços e sacrifícios 
têm conseguido resultados encorajadores demonstrando que é possível sim, através de 
esforços conjugados estancar este indesejado fenómeno. 
 
Os mecanismos de coordenação1, combate e seguimento do tráfico de seres humanos, em 
particular da criança e da mulher são reconhecidos como espaços inclusivos e privilegiados de 
diálogo, partilha de informação e colaboração entre os diferentes intervenientes, mas carecem 
de meios apropriados para o desenvolvimento dos seus trabalhos não permitindo uma 
intervenção atempada e a assunção de engajamentos duradouros nas matérias que lhes 
concernem, deixando aos diversos atores estatais e não-estatais a mercê da sua própria 
iniciativa e dos seus próprios recursos e habilidades a actuação, sobretudo em defesa das 
vítimas do tráfico.  
 

                                                           
1 Comité Nacional de Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos (CNPLCTSH) e Comissão Nacional de 

Combate à Exploração do Trabalho Infantil (CNCETI). 



Os actores estatais apesar de terem uma “missão institucional” bem clara em matéria de 
combate ao tráfico de seres humanos, em particular da criança e da mulher, faltam aos seus 
agentes, a informação, o conhecimento e a interpretação prática das suas responsabilidades 
nesta matéria, só possível através de acções de consciencialização e capacitação gerais e 
específicas, como também da atribuição de recursos materiais e financeiros suficientes e 
adequados para actuarem com mais legitimidade, independência e eficiência. É também 
necessário reforçar estes actores com pessoal especializado em diferentes áreas técnicas e 
proporcionar-lhes a informação necessária sobre o papel e a “abordagem” dos outros atores 
estatais e não-estatais. 
 
Apesar de revelarem mais “ligeireza”, mais engajamento e mais influência no combate ao 
fenómeno, os atores não-estatais são limitados em termos financeiros, materiais e actuam de 
forma generalizada sem especialização, padecendo de falta de profissionalismo dos seus 
recursos humanos, bem como da capacidade de resposta as diferentes etapas, desde a 
identificação até ao retorno, em particular das vítimas de tráfico ao país, em consequência ao 
seu meio familiar e comunitário. As infra-estruturas de acolhimento temporário, pertença destes 
atores, são insustentáveis o que obriga os líderes e responsáveis das organizações-mães a 
sacrifícios pessoais para conseguirem dar uma resposta minimamente aceitável aos diferentes 
casos que lhes são colocados pela frente.  
 
O envolvimento das comunidades, seja a sua conscientização e organização tem sido feito 
quase que exclusivamente pelos atores não-estatais (identificação de angariadores, preparação 
da reinserção e regresso das crianças vítimas de tráfico). Os comités de vigilância comunitária 
têm sido implantados pouco a pouco e é-lhes reservado um papel de suma importância na 
identificação e estancamento deste fenómeno a partir das comunidades de base. Convém 
ressalvar que as comunidades mais pobres são mais vulneráveis a angariação de seres 
humanos para o tráfico, em particular da criança e da mulher, e por isso, maior atenção a 
instalação de comités de vigilância comunitária devem-lhes ser reservado.  
 
A corrupção e a impunidade são aspectos que promiscuem com a legalidade e em geral são 
difíceis de comprovar porque são encobertas por “quem de direito” facto que permitiu a que até 
hoje nenhum presumível “angariador” ou “traficante”, por exemplo, de crianças seja traduzido a 
justiça ou punido por culpa formada.  
 
Apesar dos constrangimentos e das fragilidades assistimos a um crescer da opinião pública 
contra o tráfico de seres humanos, em particular da criança e da mulher, fruto do trabalho de 
protecção e assistência à criança vítima de tráfico que se tem desenvolvido a nível nacional e 
sub-regional quer pelos atores estatais, como pelos atores não-estatais sobretudo com o apoio 
de parceiros internacionais como a OIT, OIM, UNICEF e PLAN INTERNATIONAL, FUNDAÇÃO 
SUÍÇA DO SERVIÇO SOCIAL INTERNACIONAL (SSI) E DO INSTITUTO INTERNACIONAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA (IIDE)2.  
 
 

                                                           
2 Não significa que não existem outros parceiros a apoiar, mas são acções pontuais e isoladas sem resultados 
conhecidos ainda. 



Resumindo os resultados encorajadores verificados até à data presente traduzem 
algumas “Iniciativas, Medidas e Boas Práticas” na matéria de Protecção e Assistência à 
Criança Vítima de Tráfico conforme a seguir se indica:  

 

 Criação do Comité Nacional de Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Seres e da 
Comissão Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil; 

 Trabalhos desenvolvidos em complementaridade e sinergia entre os diferentes atores 
intervenientes que actuam no domínio da protecção da Criança. Através desta 
colaboração institucional o tráfico de crianças tem sido travado a nível das fronteiras; 

 Criação de Comités de Vigilância Local, que incluem os encarregados de educação das 
crianças vítimas (têm mostrado bons resultados ao nível do envolvimento comunitário); 

 Envolvimento e Participação das crianças em campanhas de sensibilização e protecção; 

 Partilha conjunta das actividades realizadas pelas ONGs no terreno com parceiros, 
autoridades local, poderes tradicionais e financiadores;  

 Apoio comunitário para actividades geradoras de rendimento (micro projectos, etc.);  

 Desenvolvimento de actividades extra-escolares nos períodos de férias das crianças, 
realizadas na própria escola; 

 Existência do Parlamento Nacional Infantil, no qual todas as crianças podem participar; 

 Criação no seio da Assembleia Nacional Popular da Comissão Especializada para os 
Assuntos da Mulher e da Criança 

 Promoção do Auto-emprego, após a Formação Profissional; 

 Sensibilização comunitária e dos chefes tradicionais com meios visuais escritos na 
língua local e através de filmes ou peças teatrais; 

 Elaborado o Plano de Acção para o Combate de Abusos e Exploração Sexual de 
Menores (2010); 

 Elaborado o 4º Inquérito por amostragem aos Indicadores Múltiplos (MICS 4) & 1º 
Inquérito Demográfico de Saúde Reprodutiva (IDSR); 

 Elaborado e adoptado o Plano Nacional de Acção Contra o Tráfico de Seres Humanos 
(2011-2013) 

 Aprovação da lei de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular de 
mulheres e crianças (Lei n.º 12/2011); 

 Elaborado e submetido a ANP o “Projecto Lei de Protecção de Denunciantes de Tráfico 
de Seres Humanos, em particular da Criança e da Mulher”; 

 Iniciativa de vários Ministérios e Instituições de criar no seu seio estruturas ou pontos 
focais na tentativa de dar atenção especial a criança, nomeadamente às vítimas de 
tráfico.  

 

2. Introdução 
 
A Guiné-Bissau é um pequeno país com 36.125 km² que se encontra inserido na Africa 
ocidental, uma das regiões mais pobres e menos estável do mundo. O país é um dos mais 
pobres no mundo e ocupa o 176º lugar em 182 países na classificação do IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) de 2012. 
 



Além dos grandes desafios de desenvolvimento que enfrenta, há um número crescente de 
tráfico ilícito transnacional, especialmente de drogas pesadas, medicamentos falsificados, 
armas, diamantes e outras pedras preciosas, órgãos humanos, pessoas, etc. Este último, para 
além de constituir uma grave violação dos direitos e da dignidade das vítimas, representa 
também uma ameaça à estabilidade e um sério obstáculo para o surgimento do Estado de 
Direito.  
 
Estima-se que na Guiné-Bissau vivem cerca de 1.558.090 milhões de habitantes (projecção 
INEC 2010) e neste país existem 240.000 crianças com idade inferior a cinco anos (MICS4 
2010. O direito a vida, a sobrevivência e ao desenvolvimento é uma possibilidade remota na 
Guiné-Bissau. Em cada mil (1.000) crianças que nascem na Guiné-Bissau cento e cinquenta 
(150) morrem antes dos cinco anos de idade, geralmente por razões que poderiam ser 
evitadas. O número de crianças que morrem tem diminuído, mas permanece alto. (Taxa 
Mortalidade Infantil 92/1000 MICS4-2010).  
 
Somente 19 países no mundo proibiram todas as formas de punição corporal para crianças. 
Alguns países ainda permitem castigos físicos na escola. A Guiné-Bissau não proibiu 
formalmente pela lei a punição corporal, mas as orientações pedagógicas modernas do 
Ministério da Educação proíbem a punição corporal nas escolas públicas. Na comunidade e no 
seio da família a criança continua a ser vítima de várias formas de violência, incluindo a 
negligência, os maus-tratos e os abusos.  
 
O trabalho infantil nocivo continua a persistir na sociedade guineense devido a ausência de 
protecção contra a exploração económica e contra o trabalho prejudicial à sua saúde e/ou que 
o impeça de frequentar a escola.  
 
Apesar de qualquer tipo de trabalho ser proibido para crianças menores de 14 anos idade, 
39,2% de crianças de idades entre 5-14 anos (41,1% para os rapazes e 37,0% para as 
raparigas) trabalham de alguma forma ou são implicadas nas actividades de trabalho na Guiné-
Bissau. 
 
O direito de frequentar a escola e ter acesso a educação é uma utopia para muitas crianças na 
Guiné-Bissau. Porém, muitas abandonam a escola muito cedo, principalmente as meninas por 
várias razões, das quais podemos destacar, por exemplo, o casamento forçado e precoce, 
trabalho no campo para a família, cerimónias e rituais étnicos, incluindo a excisão (fanado das 
mulheres). Os volumosos atrasos no pagamento dos salários e as consequentes e constantes 
greves e boicotes as aulas pelos sindicatos e professores das escolas públicas têm 
comprometido seriamente os anos escolares constituindo assim uma grave violação do direito a 
escola e a educação das crianças na Guiné-Bissau. 
 
Na Guiné-Bissau, 40% das mulheres jovens com a idade entre 15-24 anos são alfabetizadas. 
Entre as mulheres dos agregados mais pobres, somente 12% são alfabetizadas, enquanto a 
taxa de alfabetização cresce com o aumento do poder económico e entre as mulheres vivendo 
nos agregados mais ricos, esta taxa atinge os 73%.3 

                                                           
3 Dados MICS 2010. 



Ainda a frequência escolar é fraca na Guiné-Bissau. Somente 67% das crianças com idade 
para o ensino primário são efectivamente escolarizadas e em relação ao secundário a taxa 
líquida de frequência é de 24% (isso quer dizer que 24% das crianças com idade para o 
secundário, estão efectivamente a frequentar este nível). As meninas e os rapazes frequentam 
mais ou menos na mesma proporção o nível primário; o índice de paridade entre os sexos no 
nível primário é de 0,94. Entretanto no nível secundário o incide de paridade baixa para 0,73, o 
que demonstra que temos menos meninas a frequentarem as escolas do ensino secundário, 
comparativamente com os rapazes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O gráfico nº 16 demonstra que poucas crianças com idade compreendida entre cinco e seis 
anos frequentam a escola. Perto de 60% das crianças com sete anos estão a frequentar a 
escola. É importante ressaltar que segundo a legislação escola vigente na Guiné-Bissau, sete 
anos é a idade oficial para o começo da escolarização obrigatória. Nota-se também que entre 
os 5 e os 13 anos de idade, houve sempre um acréscimo no efectivo das pessoas que estão a 
frequentar uma escola. A idade dos 13 anos é onde se observa o maior pico da frequência 
escolar. Entre 13 e 23 anos, observa-se uma queda a medida que aumenta a idade. A idade 
compreendida entre 15 e 16 anos é do fim do primeiro ciclo do secundário e do início da 
segunda e ultima fase do ciclo secundário. Constata-se que poucos membros dos agregados 
com 20 e mais anos ainda frequentam a escola. Nos primeiros anos de escolaridades, existem 
poucas diferenças entre os sexos, mas a partir dos 13 anos começa a aparecer mais homens a 
frequentarem as escolas comparativamente com as mulheres da mesma idade.  
 
 

 

 

 

 



Frequência escolar dos órfãos e dos não órfãos 

Na Guiné-Bissau, a taxa de frequentação escolar nas crianças com idade entre 10-14 anos que 
perderam os dois familiares é de 79%. Enquanto nas crianças com a mesma idade que tem os 
dois familiares em vida e que vivem com pelo menos um dos familiares, a taxa de frequência 
escolar é de 72%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação ao tráfico das crianças, estima-se que na Região de Dakar existem cerca de 7.600 
crianças mendigas e desse número 90% são crianças mendigas Talibés e 10% são crianças 
mendigas não Talibés. Dentre as crianças mendigas Talibés 30% são da Guiné-Bissau, sendo 
que de crianças mendigas não Talibés 12% são da Guiné-Bissau. Significa que mais de duas 
mil crianças da Guiné-Bissau mendigam nas ruas de Dakar (Segundo o estudo “Crianças 
Mendigas na Região de Dakar”de Novembro de 2007 da “Understanding children’s Work – An 
Inter-Agency Research Cooperation Projet”). 
 

 
 

Crianças Talibés em Mendicidade nas Ruas de Dakar 
Cerca de 30% são oriundas da Guiné-Bissau 

Fonte: AMIC 



A agravar este cenário vem a instabilidade política, institucional e militar. A Guiné-Bissau é 
um país que vive ciclicamente desde a independência em 1973 crises políticas e militares o 
que tem provocado o agravamento das condições de vida e de segurança das populações. 
 
As condições de vida das populações, a situação económica, politica e social estão a piorar 
dia-a-dia devido aos impactos negativos da guerra de 1998/99 e as sucessivas crises 
políticas e militares que se lhe seguiram. 
 
O primeiro relatório de análise da pobreza e de realização dos Objectivos do Milénio para o 
Desenvolvimento (OMD) mostram que a situação económica e social da Guiné-Bissau é 
deplorável. O mesmo relatório mostra que a Guiné-Bissau avançou muito lentamente na 
realização dos OMD. Dois terços da população guineense vivem abaixo da pobreza absoluta. 
O declínio económico persiste conduzindo ao agravamento da pobreza no país. Os 
objectivos da educação para todos e de igualdade entre os sexos progridem muito 
lentamente em relação ao calendário dos engajamentos internacionais que fixaram o prazo 
de realização até 2015. 
 
Os fluxos migratórios da sub-região Oeste Africana são tendencialmente marcados por uma 
forte componente de migração interna e intra-regional e pela permeabilidade das fronteiras. 
Esta região é igualmente caracterizada pela inexistência de disposições legais apropriadas 
ou mesmo pela baixa aplicação das leis nacionais existentes e de mecanismos eficazes de 
coordenação e de integração de esforços dos actores nacionais concernentes.  
 
Neste contexto, o fenómeno do tráfico de seres humanos não só tem vindo a crescer ao 
longo do tempo como também tem alimentado e desenvolvido diferentes formas de 
escravidão. Apesar de não haver estatísticas suficientemente confiáveis que permitam 
quantificar este fenómeno com exactidão, sabe-se que é uma actividade muito lucrativa e 
que afecta sobretudo a faixa populacional mais vulnerável: as crianças. 
 
A particularidade do fenómeno do tráfico de crianças na Guiné-Bissau, no que concerne ao 
seu aspecto transnacional, cinge-se no facto da sua prática estar localizada com maior 
prevalência nas duas regiões do leste (Gabú e Bafatá), pelo fraco conhecimento do seu 
carácter interno e pelo número reduzido de actores da sociedade civil com capacidade para 
fornecer um apoio integral no domínio da protecção das crianças vítimas do tráfico. Por outro 
lado, constata-se um maior engajamento dos actores nacionais no combate ao tráfico de 
seres humanos, que se reflectiu em 2011 na aprovação da “Lei Sobre o Tráfico de Seres 
Humanos, particularmente de Mulheres e Crianças”, cuja divulgação para o seu melhor 
conhecimento e implementação tem vindo a ser realizado de uma forma mais constante, 
nomeadamente com o apoio do projecto AECID/IPEC AO da OIT e de outras agências do 
sistema das Nações Unidas.  
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Mapa do Senegal e da Guiné-Bissau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As principais vias de migração dos 
talibés são bem conhecidas no 
Senegal e na Guiné-Bissau.  
 
 
As vias mostradas são baseadas 
em entrevistas feitas pela Human 
Rights Watch a talibés, marabus, 
pais, funcionários do governo e 
trabalhadores humanitários, no 
Senegal e na Guiné-Bissau; num 
estudo quantitativo de 2007 sobre 
as crianças pedintes de Dacar, 
levado a cabo pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e o 
Banco Mundial; e em arquivos 
detalhados, mantidos pela SOS 
Crianças Talibés, de todas as 
crianças que regressaram à Guiné-
Bissau após terem fugido de 
escolas corânicas no Senegal. 
 
 
 
 
 

 
A partida a Guiné-Bissau é um país de origem de crianças traficadas sobretudo para o 
Senegal para serem exploradas principalmente na mendicidade, mas também é um país 
receptor de crianças que oferecem seus serviços ao público como reparadores e 
engraxadores de sapatos oriundas dos países vizinhos nomeadamente a República da 
Guiné-Conakry e Serra-Leoa. Elas são crianças estrangeiras e algumas viveram múltiplos 

traumas de deslocados de guerra, caso de Serra-leoneses. São Pobres e desemparadas 

socialmente e cuja subsistência (incluindo suas famílias) depende desse serviço oferecido ao 
público a um custo baixíssimo e apesar de auferirem a uma remuneração pouco gratificante 
elas são vítimas de maus tratos e por vezes sofrem de abusos psicológicos. 
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Em 2005, a AMIC, uma ONG nacional, com o apoio da Fundação Suíça do Serviço Social 
Internacional (SSI) e do Instituto Internacional dos Direitos da Criança (IIDE), começa a 
colaborar com algumas ONGs e agências para organizar o repatriamento e a reintegração 
das crianças em suas famílias de origem. Na sequência, outras ONGs começam a colaborar 
com a AMIC. 
 
Como consequência, em 2007, o governo ratifica o Protocolo de Palermo e, conforme as 
recomendações da CEDEAO e sob a impulsão das agências internacionais de cooperação, 
cria o Comité Nacional de Prevenção e de Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, 
integrado por representantes de instituições estatais e não-estatais com actuação nas áreas 
de prevenção, assistência as vítimas e repressão do tráfico de pessoas. O Comité constitui-
se no início principalmente como um espaço de reflexão, de discussão e de troca de 
informações, passando a seguir a avançar para uma maior coordenação das diferentes 
linhas de intervenção da luta contra o tráfico. 
 
Uma das áreas pioneiras da acção dos actores guineenses é a assistência as crianças 
vítimas exploradas na mendicidade no Senegal, crianças que são repatriadas e reintegradas, 
na medida em que as condições o permitem, nas suas famílias e comunidades de origem. 
Frente as complexidades próprias deste domínio de actuação, existe já há algum tempo a 
preocupação de estandardizar o processo de identificação, repatriamento e reinserção de 
crianças vitimas, com o intuito de incrementar a coordenação, reforçar o papel de supervisão 
do Estado e melhorar a qualidade dos serviços, entre outros a qualidade do acolhimento e a 
qualidade da reinserção.  
 
No sentido de reafirmar o compromisso no combate ao tráfico de crianças e reforçar também 
a sinergia entre as duas organizações, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM) elaboraram um programa conjunto que 
visa fortalecer as capacidades dos actores estatais e não estatais no domínio da protecção 
da criança vítima de tráfico, através da facilitação do diálogo interno nos países visados: 
Senegal, Mali e Guiné-Bissau. 

 

3. Contexto Histórico e Sócio-cultural  
 
O trabalho infantil é uma situação antiga e enraizada na sociedade guineense. Desde os 
tempos mais remotos que as crianças trabalham no campo assumindo em idade tenra 
responsabilidades na segurança alimentar da família e da comunidade. Este processo é 
progressivo e a cada faixa etária é atribuída determinada tarefa e responsabilidade fazendo 
parte da sua educação cultural e social. Aprendem a conhecer o meio onde vivem, a 
trabalhar a terra, a cuidar do gado, a pescar, a produzir utensílios de artesanato e a proteger 
e a gerir os recursos que a natureza lhes proporciona. Enfim, aprendem a profissão dos seus 
antecessores e as regras de comportamento que a família e a comunidade adoptaram para 
fazer parte da sua identidade e dos seus. Nesta óptica não parece que haja exploração do 
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trabalho infantil, mas o mundo evolui e o ser humano também. Hoje com o esgotamento dos 
recursos que a terra proporcionava e com o crescer da pobreza algumas dessas regras não 
se ajustam mais as necessidades da família e da comunidade e queimam-se etapas. Hoje 
vê-se crianças muito novas a cumprirem tarefas que normalmente deviam ser executadas 
pela faixa etária seguinte. Um dos problemas é o êxodo rural da mão-de-obra jovem. Nas 
comunidades rurais de hoje encontramos mais velhos, mulheres e crianças, sendo estes 
últimos que se encarregam de cumprir a maior parte das tarefas, levando uma vida de quase 
escravatura. 
 
Nos meios urbanos são os (as) “meninos (as) de criação, empregados (as) domésticos (as) e 
os (as) vendedores (as) de rua. São crianças com direitos limitados a sua condição de 
pobres e por isso são explorados pelas famílias de acolhimento/empregador ou pelos 
próprios pais. Raramente têm oportunidade de frequentar a escola e muitas delas sofrem 
sevícias e abusos sexuais. São crianças expostas a vários perigos, sobretudo de violência, 
humilhação e violação sexual. Quando não cumprem com as tarefas para além de castigos 
corporais, perdem por exemplo direito a refeição. Raramente têm oportunidade de ir a escola 
e quando vão estão em desvantagem em relação as outras crianças por estarem sempre 
extenuadas. 
 
As Crianças trabalhadoras e “meninos de criação” são as mais desfavorecidas em termos 
dos direitos que lhes assistem enquanto crianças. Passam a maior parte do tempo a vender 
na rua ou a trabalhar nas casas das famílias de acolhimento. A escola é uma realidade muito 
remota para estas crianças. Frequentemente sofrem maus-tratos, abusos e violação sexual, 
sobretudo as meninas. Aliás este fenómeno é preocupante na Guiné-Bissau porque coloca 
as meninas vendedeiras a mercê da sedução de pedófilos que pagam todo o produto e mais 
extra para se servirem delas. O pior é que ninguém denuncia este crime, é como um tabu na 
sociedade guineense. Em casa o importante é trazerem a receita do dia porque em caso 
contrário são castigadas fisicamente ou ficam sem direito a refeição no dia que não 
conseguem vender tudo. 
 
Também existem outras formas de exploração do trabalho infantil no comércio, bares e 
restaurantes e os aprendizes nas oficinas mecânicas, bate-chapas, serralheiro e carpintaria. 
Aqui não têm direito a salário mas a refeição é geralmente comprada na rua. Portanto, existe 
uma linha muito ténue entre o trabalho como vector de aprendizagem e socialização e o 
trabalho como vector de exploração. Deve-se precaver deste aspecto em todo o processo da 
aprendizagem e socialização da criança. 
 
O tráfico de crianças está associado as piores formas de exploração do trabalho infantil, a 
mendicidade forçada, mas na Guine Bissau o seu combate ou redução esbara com práticas 
tradicionais de ensino corânico de crianças fora e dentro do país. Crianças guineenses 
muçulmanas frequentam estudos religiosos, sendo obrigadas na maior parte das vezes a 
deslocarem-se fora de seu domicílio habitual para frequentar o ensino do alcorão em escolas 
corânicas dirigidas por imames e em geral, seguem para o Senegal, país com tradição de 
melhores escolas corânicas do que a Guiné-Bissau. São obrigadas a passar uma parte do 
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dia a trabalhar para o seu sustento (em particular na agricultura) ou a pedir esmola para a 
alma dos defuntos. As receitas são entregues ao mestre corânico.   
 
Esta prática associada a pobreza extrema abriu caminho ao tráfico de crianças para o 
Senegal onde são exploradas por falsos mestres corânicos. O processo de recrutamento é 
feito por intermediários que usando vários estratagemas aliciam os pais e as crianças nas 
tabancas mais desfavorecidas a acreditarem na oportunidade de acesso fácil a uma 
educação religiosa de qualidade e melhor vida para as crianças. Na realidade são exploradas 
no trabalho agrícola (colheita do caju, algodão, mancara) e na mendicidade. Passam a viver 
em situação de extrema vulnerabilidade e muitas acabam por romper com os “mestres” e os 
centros e passam a viver na rua. As regiões mais afectadas por este fenómeno são as de 
Gabú e Bafatá, regiões habitadas predominantemente por populações de religião 
muçulmana. 
 
Tudo isto é consequência da falta de oportunidade de uma vida digna no seio da família que 
é em geral muito pobre e do Estado que é incapaz de criar condições de bem-estar e 
prosperidade para o país. 

 
A exploração sexual dos menores é um crime que é dissimulado na sociedade guineense e 
até aceite tacitamente. Quando se trata de violação sexual das meninas a culpa é sempre 
delas porque são atrevidas e provocam os homens. Não há consciência de que a pedofilia, e 
o assédio sexual na Guiné-Bissau são crimes, mesmo as autoridades policiais têm 
dificuldades em lidar com estas situações e os casos são tratados com mais ou menor 
atenção dependendo do estatuto social da família da vítima. Em geral estes processos ou 
não vão avante ou os violadores mesmo quando julgados e condenados acabam por não 
cumprir a pena. Outro problema é a corrupção no seio das instâncias policiais e judiciais que 
favorecem quem lhes dá dinheiro. De todas as formas o Instituto da Mulher e da Criança e as 
ONG procuram acompanhar estas crianças e mesmo dar apoio jurídico. Os resultados estão 
ainda muito aquém do desejado. 
 
A exclusão é um fenómeno que tende a agravar-se na Guiné-Bissau, sobretudo das 
populações das zonas rurais que vivem cada vez mais isoladas. O Estado está praticamente 
ausente nas zonas rurais e o sistema político, democrático e económico não tem em conta 
os interesses e necessidades das camadas mais desfavorecidas. Não existe poder local 
democraticamente eleito e o poder tradicional com as transformações sociais e o agravar da 
pobreza já não desempenha mais aquele papel de autoridade reguladora e de equilíbrio 
moral, político, social e económico na comunidade. 
 
O abuso sexual no seio da família é escondido porque é vergonha para a família que a 
sociedade venha a saber que um pai ou um tio estuprou a filha ou a sobrinha. A criança 
prostituída, em geral é com o conhecimento dos pais, sobretudo das mães que fingem não 
saber a proveniência do luxo da criança e o dinheiro da “feira” que ela entrega todos os dias. 
Não há rusgas das autoridades para reprimir esta prática e toda a sociedade finge que essa 
situação não existe.  
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A não existência de uma lei específica contra a pedofilia, o medo das represálias, as práticas 
culturais, a impunidade e a morosidade da justiça fazem da Guiné-Bissau um país propenso 
aos abusos e exploração sexual da criança. 

 
A pobreza atingiu os seus extremos na Guiné-Bissau e o índice de desenvolvimento humano 
é dos mais baixos no mundo, conforme já se mencionou neste relatório. Perante um Estado 
frágil e uma sociedade civil impotente todas as tendências negativas tendem a agravar-se.  
 
O estado degradante da saúde e da educação, o infanticídio, o abandono de crianças por 
tabus, a negligência dos pais e da comunidade atingiram níveis preocupantes que se 
reflectem na perda de moral e autoridade da família e da sociedade em geral. 
 
O contexto social, político e económico da Guiné-Bissau, principalmente o político e militar, 
constituem o principal obstáculo a criação de um “Ambiente Favorável a Vida e ao 
Desenvolvimento da Criança”. 
 
Se atendermos a um dos objectivos de “Um Mundo Digno das Crianças” em que “as crianças 
devem ser fisicamente sãs, mentalmente abertas, emocionalmente estáveis, socialmente 
competentes e prontas a aprender” facilmente concluímos que as condições e o ambiente 
em que as crianças crescem na Guiné-Bissau não são favoráveis a um desenvolvimento com 
base nestes desígnios.  
 
A maior parte das crianças na Guiné-Bissau crescem com outra criança mais velha cuidando 
delas ou entregues a si mesmas e ao que aprendem na rua. Elas, em particular nas famílias 
de acolhimento (meninos de criação) recebem alimento e abrigo e os tutores raramente se 
dão ao trabalho de acompanhar o seu desenvolvimento em termos de aprendizagem e 
maturidade escolar. 

 

4. Quadro legal/regulamentar de protecção de crianças 
 
Na Guiné-Bissau o quadro jurídico-legal relativamente a problemática do Tráfico de Seres 
Humanos, em particular das crianças, tem sido alvo e preocupação prioritária das autoridades 
guineenses. Esta necessidade de protecção dos menores já vinha consagrada na 
Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos Humanos e em 20 de Novembro de 1989 
a Assembleia-Geral das Nações Unidas adoptou a Convenção relativa aos Direitos da 
Criança, ratificada em 1990. Vários outros instrumentos foram entretanto instituídos a favor 
da Infância e foram igualmente reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) e no Plano Internacional de Direitos Civis e Políticos, Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais, pelos Estatutos e Instrumentos das Agências e das Organizações 
Internacionais Especializadas que se interessam pelo bem-estar da criança. 
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Neste âmbito a Guiné-Bissau assumiu vários compromissos internacionais não só com os 
instrumentos acima mencionados mas também com: 

 Os Protocolos Facultativos sobre a CDC que especificam tipos de protecção de 
menores (direitos da criança contra a utilização de crianças nos conflitos armados e 
contra o tráfico e a exploração sexual – 2001); 

 A Convenção 138 de 1973 sobre a idade mínima para o trabalho e a Convenção 182 
de 1999 da Organização Internacional de Trabalho (OIT) sobre a interdição das piores 
formas de trabalho de crianças;  

 A Carta africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança (ratificada em 2007); 

 A posição comum Africana, “ uma África digna para as Crianças, como contribuição do 
continente para a Sessão especial das Nações Unidas (2001); 

 A Sessão Especial das Nações Unidas sobre a Infância (2002). 
 
A adopção da Convenção das Nações Unidas relativa aos Direitos da Criança (CDC) pela 
Assembleia-geral das Nações Unidas marcou sem sombras de dúvidas uma nova etapa na 
tomada de consciência sobre a necessidade de uma protecção efectiva da infância no 
mundo e também na Guiné-Bissau (ratificado em 1987). 
 
Em relação ao trabalho infantil e suas piores formas, o tráfico de crianças, a Guiné-Bissau 
adoptou e realizou cronologicamente as seguintes medidas e acções de protecção e 
salvaguarda dos interesses superiores da criança:   
 
Em 1996: 

 O Parlamento Nacional Infantil foi assumido pela Assembleia Nacional Popular, 
passando o seu funcionamento a estar integrado no seu orçamento geral. 

 
Em 2000 :  

 Foram criados o Instituto da Mulher e Criança e o Ministério de Solidariedade Social 
Família e Luta Contra a Pobreza; 

 Realizada na Guiné-Bissau a campanha «diga sim as crianças». Entre os 10 pontos 
imperativos em votação em todos os Países do Mundo, as crianças Guineenses 
identificaram 3 grandes prioridades: 1. Garantir a saúde a cada criança (Lutar contra o 
paludismo e VIH/SIDA)  ; 2. Pôr a criança em primeiro lugar (Criança prioridade 
absoluta)  ; 3. Não deixar nenhuma criança de fora (não descriminar nenhuma 
criança). 

Em 2001 :  
 Realizada a Campanha Nacional de Registo Civil das Crianças organizada pelo 

Governo e com o apoio da UNICEF e ONGs. 
Em 2002: 

 A Guiné-Bissau participou ao mais alto nível na Sessão Especial das Nações Unidas 
sobre a Infância. Esta Sessão Especial permitiu a revisão dos progressos realizados 
depois da Cimeira Mundial sobre a Infância de 1990 e adopção de um documento 
«um mundo digno para as crianças» – que apresenta uma Declaração e um Plano de 
Acção definindo os compromissos e medidas a tomar a favor das crianças nos 
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próximos 10 anos. A referida agenda politica para o futuro aborda 4 prioridades 
fundamentais: 1. Promover vidas saudáveis ; 2. Oferecer uma Educação de qualidade 
para todos ; 3. Proteger as crianças contra os abusos, a exploração e a violência; 4. 
Combater o VIH/SIDA. 

Em 2003 : 
 As ONG Africanas reunidas em Bamako (Mali), numa Assembleia-geral Constituinte, 

criaram a Coligação das ONG Africanas a favor das Crianças, cujo principal objectivo 
consiste em criar sinergias no continente de molde a proporcionar melhores condições 
de vida a criança africana baseando na sua própria identidade cultural. 

Em 2006: 
 Reunião dos Ministros dos Assuntos Sociais da África Central e Ocidental em Abuja, 

Nigéria que resultou na assinatura de um “Acordo de Cooperação Multilateral de luta 
contra o tráfico de Pessoas, em particular de Mulheres e Crianças na África Central e 
Ocidental; 

 Elaborado o MICS 3 (Inquérito aos Indicadores Múltiplos) pelo Ministério da Economia 
e Plano com o apoio da UNICEF. 

Em 2007: 
 Criação da Comissão Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil 

(Comissão tripartida que inclui instituições do Governo, representantes do patronato e 
dos trabalhadores) por Despacho conjunto, do Ministério da Função Pública e 
Trabalho com o Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e Luta Contra a 
Pobreza (MMFCSLP) a 10 de Setembro de 2007; 

 A Guine Bissau ratificou o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas sobre 
o Crime Transnacional Organizado relativo a Prevenção, Repressão e Punição do 
Trafico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, conhecido como o Protocolo 
de Palermo. 

Em 2008: 
 Criação do Comité Nacional para a Prevenção e Luta Contra o Tráfico dos Seres 

Humanos sob a coordenação do IMC (Instituto da Mulher e Criança); 
 Conferência do Rio sobre o abuso e exploração sexual dos menores; 
 Elaboração do Manifesto do Parlamento Nacional Infantil com o apoio da UNICEF e 

que reflecte três áreas prioritárias da infância no país: Saúde, Educação e Protecção; 
 
Em 2009: 

 Elaboração e validação de um estudo “Análise da Situação das Crianças Órfãs e 
Vulneráveis na Guiné-Bissau – Elementos para uma Estratégia Nacional de Protecção 
Social para Órfãos e Crianças Vulneráveis – Ministério da Mulher, Família, Coesão 
Social e Luta Contra a Pobreza –; 

 O IMC com apoio da UNICEF e com a participação dos parceiros chaves no domínio 
da infância, realizou e validou um estudo sobre abusos e exploração sexual de 
menores na Guiné-Bissau. 

Em 2010: 
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 Sob a coordenação do Instituto da Mulher e criança, os parceiros chaves no domínio 
da infância elaboram um plano de acção para o combate de abusos e exploração 
sexual de menores; 

 O IMC com apoio da UNICEF e com a participação dos parceiros chaves no domínio 
da infância, realizou e validou um estudo sobre o tráfico dos seres humanos na Guiné-
Bissau; 

 Elaborado o 4º Inquérito por amostragem aos Indicadores Múltiplos (MICS 4) & 
1º Inquérito Demográfico de Saúde Reprodutiva (IDSR) 

Em 2011: 
 Elaborado e adoptado o Plano Nacional de Acção Contra o Tráfico de Seres Humanos 

(2011-2013); 
 Aprovada a lei de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular de 

mulheres e crianças (Lei n.º 12/2011).  
Em 2012 
 Realizado o Encontro Nacional para Promoção da Coordenação Interna e Protecção 

às Crianças Vítimas de Tráfico. Este Encontro visou fortalecer capacidades e 
contribuir para o reforço do sistema de protecção e apoio às crianças vítimas de tráfico 
e outras formas de trabalho infantil na Guiné-Bissau através do diálogo interno dos 
actores estatais e não estatais, que trabalham nesta matéria (Fev12). 

 Realizado um Ateliê Sub-Regional de reforço das redes de protecção das Crianças 
Vítimas de Tráfico e outras piores formas de Trabalho Infantil (Mar12). 

Em 2013 
 Elaborado e submetido a ANP o “Projecto Lei de Protecção de Denunciantes de 

Tráfico de Seres Humanos, em particular da Criança e da Mulher (aguarda aprovação 
da ANP). 

 
O reconhecimento do tráfico de seres humanos, em particular das mulheres e crianças como 
um crime transnacional e a necessidade de implementação do Protocolo do Palermo, tem 
merecido um reconhecido esforço no enquadramento jurídico-legal guineense que apesar 
dos constrangimentos político-institucionais tem promovido a reestruturação do sistema 
penal nacional (adopção de diplomas internos, específicos). 
 
A Guiné-Bissau apesar de dispor de instrumentos jurídicos internos que consagram preceitos 
em prol da criança, nomeadamente, a Constituição da República, o Código Penal, Estatuto 
de Assistência Jurisdicional de Menores, a Lei Orgânica do Tribunal de Sector e por último a 
lei de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças (Lei 
n.º 12/2011), revela fraquezas no capítulo da aplicação das mesmas e os próprios carecem 
de harmonização com os instrumentos internacionais de defesa e protecção da criança que o 
país assinou e ratificou.  
 
O sistema de protecção social das crianças é deficiente em todas as suas vertentes, 
particularmente no que diz respeito ao acesso aos serviços sociais básicos e ao sistema de 
protecção da criança. A agravar esta situação existem várias indefinições e sobreposições 
das responsabilidades institucionais e praticamente não existem políticas e estratégias 
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definidas e os mecanismos de coordenação e de apoio à infância quando existem são débeis 
em termos de recursos humanos, materiais e sobretudo financeiros.  
 
A constatação geral é de que o processo de revisão e de harmonização das leis nacionais à 
luz e no respeito dos princípios e das disposições das Convenções internacionais estão 
muito morosos (com anos de atraso). A situação de instabilidade institucional e militar que se 
têm verificado no país muito contribuíram para esse atraso, mas também há que reconhecer 
a incapacidade interna para dar prioridade e acelerar esses processos. Não é concebível que 
desde 2003 que se iniciaram as diligências de revisão e harmonização da CDC (por 
exemplo), até a data presente o processo não foi concluído minimamente.  
 
Não é do conhecimento público e na prática não se registou nenhuma disposição para 
colocar o direito costumeiro em conformidade com as disposições e os princípios das 
Convenções Internacionais, nomeadamente o CDC. As Organizações Não Estatais 
consideram que é importante iniciar-se este processo associando os chefes tradicionais e 
religiosos das diferentes comunidades étnicas e religiosas, porque na opinião delas houve 
uma recrudescência da situação em algumas práticas costumeiras negativas que já estavam 
a diminuir ou até a desaparecer e que voltaram a ganhar força nos últimos anos. O 
analfabetismo, a ignorância, a ausência do Estado e o descrédito no sistema judicial 
guineense são as principais causas desta situação.  
 
O casamento forçado e precoce, a mutilação genital feminina, o abandono de crianças por 
tabus, a proibição ou interrupção (o abandono escolar forçado) da escolarização das 
raparigas são entre outras as práticas tradicionais que mais aumentaram e que vão contra as 
disposições do CDC e demais instrumentos internacionais de protecção da criança. 
 
O trabalho infantil continua a persistir na sociedade guineense devido a ausência ou a não 
aplicação de protecção legal contra a exploração económica e contra o trabalho prejudicial à 
sua saúde e/ou que o impeça de frequentar a escola. 

 
 

5. Mapeamento de actores intervenientes na protecção de crianças 
vítimas de tráfico 

 

Identificação dos Actores e Ferramentas4  
 

I. Instituições estatais 
 
A nível central do Estado tem vindo a verificar-se a desconcentração de determinados 
serviços de protecção social da criança e existe uma clara vontade política de alargar os 
serviços de apoio e protecção social da criança para todas as regiões do país, mas por 

                                                           
4 Informação recolhida a partir de documentos consultados (ver lista) e actualizada através do inquérito e das entrevistas aos principais 

actores e intervenientes na identificação, protecção e repressão do tráfico de seres humanos, em particular das mulheres e crianças.  
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limitações orçamentais e de recursos humanos não foi possível chegar a esse nível. A 
ausência de estruturas ou serviços do Estado nas Regiões é colmatada com a presença de 
delegações e representações das ONG que actuam directamente em todo o território 
nacional junto às comunidades de base. Esta dificuldade do Estado poderia ser minimizada 
através de acordos de parcerias de médio e longo prazo com as ONG integrando-as nos 
mecanismos de coordenação e colaboração existentes.   
 
Em termos institucionais houve uma evolução positiva para a defesa do interesse superior da 
criança na Guiné-Bissau. Para além da criação do Ministério da Mulher, Família, Coesão 
Social e Luta Contra a Pobreza e o do Instituto da Mulher e da Criança (hoje com Estatutos 
próprios e aprovados pelo Governo) foi ainda instituída no seio da Assembleia Nacional 
Popular (Parlamento) uma Comissão Especializada para os Assuntos da Mulher e da 
Criança e o funcionamento do Parlamento Infantil foi assumido no seu orçamento anual. 
 
Nos últimos anos vários Ministérios tomaram a iniciativa de criar no seu seio estruturas ou 
pontos focais na tentativa de dar atenção especial a criança, nomeadamente às vítimas de 
tráfico.  
 
O Instituto da Mulher e da Criança (IMC), hoje com estatutos próprios, tem o papel de 
orientar a política de protecção da criança e de coordenar as instituições activas nesta área. 
O Instituto organiza-se em Direcções de Serviços de Administração, Supervisão Política e 
Protecção da Criança e da Mulher. O pessoal apesar de motivado precisa ser reforçado com 
quadros especializados e habilitados a fim de melhorar o seu desempenho na função de 
orientação e supervisão da política de protecção da criança.  
 
Ainda no âmbito das suas atribuições, incumbe ao IMC estabelecer acordos com as diversas 
instituições nacionais (estatais e não-estatais) para a participação na concertação e nos 
eventos transnacional, para a produção de leis e tratamento jurídico de combate a este 
desprezível fenómeno de tráfico de seres humanos, em particular da mulher e da criança. 
 
Também é o Instituto da Mulher e da Criança que coordena e actua como Secretariado 
Executivo do Comité Nacional para a Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Seres 
Humanos (CNPLCTSH) que tem a missão da prevenção e da coordenação de acções de 
combate ao tráfico de pessoas e de facilitar a articulação entre os diferentes intervenientes, 
estatais e não-estatais, principalmente daquelas mais activas na prevenção, protecção, 
repressão, reinserção e seguimento a crianças vítimas de tráfico.   
 
O Comité tem sido um espaço privilegiado de reuniões, encontros de reflexão, de partilha de 
informações, de acções de influência e advocacia e de promoção de diversas formações 
beneficiando e capacitando os seus membros e outros actores directa ou indirectamente 
implicados na problemática do tráfico de seres, em particular de mulheres e crianças.  
 
Para mobilizar recursos para o cumprimento das suas atribuições várias parcerias têm sido 
desenvolvidas com diversas agências das Nações Unidas, nomeadamente a OIT, a OIM e a 
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UNICEF, uma vez que o Estado não dispõe de meios operacionais e financeiros para este 
efeito. 
 
Em termos de resultados o Comité elaborou um Plano Nacional Trienal de Acção Contra o 
Tráfico de Seres Humanos (2011-2013), conseguiu a aprovação da lei de prevenção e 
combate ao tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças (Lei n.º 12/2011), 
conquistando assim a salvaguarda dos seus direitos e o estabelecimento de um regime 
jurídico-legal aplicável à prevenção e combate a este fenómeno que ameaça o direito a 
liberdade e a uma vida digna a pessoa humana. Através da colaboração institucional este 
fenómeno tem sido travado a nível das fronteiras, embora se reconheça a complexidade do 
fenómeno e a permeabilidade das mesmas que facilitam a fuga às autoridades 
transfronteiriças.  
 
O Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e Luta Contra a Pobreza (MMFCSLP)  
é o departamento responsável pela definição e execução da política que tem por missão 
principal, desenvolver a coesão social, proteger a família, promover a integração social, 
reduzir a pobreza e assegurar a paz social através do desenvolvimento de acções 
multidisciplinares, tendo em conta a sua transversalidade. 
 
Uma das suas atribuições é de criar condições favoráveis ao desenvolvimento da 
protecção social e contribuir para melhoria das condições sociais das famílias, grupos, 
comunidades e população no geral. 
 
Organicamente, o Ministério possui duas direcções gerais operativas (Direcção Geral da 
Família e Coesão Social e Direcção Geral de Luta Contra a Pobreza) com as competências 
de:   

 Promoção da protecção e coordenação da intervenção social;  

 Promoção e coordenação das acções e políticas nacionais de luta contra a pobreza;  

 Facilitação do acesso dos mais vulneráveis aos activos produtivos e de capacitar 
profissionalmente os mais pobres e desempregados.  

 
Tutela também, no âmbito das suas missões: 

 O Instituto da Mulher e Criança (IMC);  

 A Fundação para Acção Social (FAS); e 

 O Comité Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da 
Criança. 

 
No quadro das suas atribuições governamentais, o Ministério da Mulher, Família, Coesão 
Social e Luta Contra a Pobreza, gere um programa não contributivo, abarcando actualmente, 
um número significativo de beneficiários. 
 
A Direcção Geral da Família e Coesão Social deveria ter um papel importante na 
coordenação das acções de prevenção do tráfico de cunho social, bem como nas estratégias 
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de reintegração das crianças vitimas voltadas para sua reinserção socio-económica. 
Entretanto, a coordenação entre o IMC e a DG da Família tem sido deficiente devido a 
sobreposição dos respectivos mandatos e atribuições.  
 
O Ministério da Função Pública e Trabalho preside a Comissão Nacional de Combate à 
Exploração do Trabalho Infantil (Comissão tripartida alargada à sociedade civil com um 
representante, que inclui representantes deste Ministério e do Ministério da Solidariedade 
Social, representantes do patronato e dos trabalhadores) criada através de um Despacho 
conjunto com o Ministério da Solidariedade Social datado de 10 de Setembro de 2007. Está 
em curso o alargamento desta Comissão para integrar mais Ministérios ligados ao Trabalho 
Infantil e a Sociedade Civil (Existe um projecto de Decreto que aguarda aprovação do 
Conselho de Ministros).  
 
O Ministério da Função Pública e Trabalho possui um Departamento de Inspecção do 
Trabalho, que conta a nível nacional com um corpo de 20 Inspectores do Trabalho e 
incorporou na orgânica do Ministério como um Departamento autónomo a “Célula de Luta 
Contra o Trabalho Infantil e suas Piores Formas” e que por razões relacionadas com a 
impossibilidade de recrutar pessoal efectivo para o seu quadro tem dificuldade de dotar essa 
célula com RH suficientes (3 pelo menos), pois, à excepção da ex-coordenadora, todos os 
técnicos recrutados careciam de vínculos laborais (trabalhavam em regime de estagiários), e 
acabaram por abandonar o Ministério quando conseguiram emprego em outras instituições.  
 
Neste momento só tem um quadro técnico devido a partida da responsável da Célula e o 
espaço de trabalho requer um importante apoio material e técnico para um adequado 
funcionamento e exercício das competências que lhe estão atribuídas.  
 
Criou uma Rede de actores intervenientes no combate ao trabalho infantil e suas piores 
formas com pontos focais nos outros ministérios. Esta Célula organizou um seminário para o 
“reforço de capacidade dos actores nacionais sobre a necessidade de erguer a consciência 
colectiva na luta contra o trabalho infantil”, nomeadamente para o cumprimento das 
directrizes fixadas na Convenções n.º 138º (sobre a idade mínima de admissão ao emprego) 
e a Convenção n.º 182º (piores formas do trabalho infantil). Participaram instituições e 
actores que executam e propõe medidas para eliminação do trabalho infantil, tais como 
Parlamento Nacional Infantil; AMIC; REJE; Ministério Público; Ministério de Justiça; Instituto 
da Mulher e da Criança, Ministério de Solidariedade, UNTG, CGSI, CCIA, Ministério das 
Pescas e Ministério da Agricultura. 
 
O Ministério dos Negócios Estrangeiros é a entidade encarregue para facilitar a 
participação, a ligação e a comunicação entre os países da sub-região e com a comunidade 
internacional em geral. Também incumbe a este Ministério promover a participação e o 
seguimento dos compromissos internacionais da Guiné-Bissau (Acordos e Convenções 
Internacionais Adoptados). 
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O Ministério da Justiça encarregue da política de justiça, da legislação nacional e da 
harmonização das leis nacionais com o direito costumeiro e internacional assinou um 
protocolo com o IMC para a produção, actualização, harmonização das leis e para o 
tratamento jurídico dos casos de tráfico de seres humanos, em particular da mulher e da 
criança e neste âmbito criou um Tribunal especial da Família, Menor e Trabalho que trata 
da assistência jurisdicional ao menor e família.  
 
Junto da Secção da Família do Tribunal Regional de Bissau funciona A Curadoria de 
Menores cujo papel fundamental é de representar nos tribunais os casos envolvendo 
crianças e famílias, quer na fase de desenvolvimento dos actos processuais dentro do 
Tribunal como também nos contextos familiares de colocação, assegurando o respeito do 
princípio do interesse superior da criança. Actualmente foi reforçada com assistentes sociais 
que investigam a situação familiar e as condições de reinserção ou inserção da criança 
vítima de tráfico, abusos, exploração ou de violência doméstica e de abandono de criança. O 
Curador de Menores é o Delegado do Procurador-geral para os assuntos relativos a 
crianças menores de 18 anos de idade.  
 
O sistema continua a padecer de várias fraquezas5, nomeadamente: 

 A falta de harmonização de posições e actuação das diferentes entidades envolvidas 
no combate ao TSH, em especial de crianças e mulheres; 

 A falta de clarificação e o conhecimento do âmbito de actuação e das competências 
das diferentes entidades envolvidas no combate ao TSH, em especial de crianças e 
mulheres; 

 Fraca colaboração e consequente morosidade dos processos.  
 
O Tribunal de Menores existe apenas na capital. O Juiz do Tribunal de Família e Menor tem 
uma formação geral e aperfeiçoa-se no decurso da sua actuação profissional. Nas regiões, 
os casos envolvendo crianças são tratados pelos Tribunais regionais de competência geral. 
Estes Tribunais não dispõem entretanto de pessoal especializado. Para obviar a esta 
situação, os Parceiros Internacionais tem apoiado em equipamentos e na realização de 
algumas formações para magistrados sobre os direitos da criança.   
 
Os casos de crimes contra a criança são tratados pela Vara criminal. Embora alguns casos 
de tráfico de crianças tenham sido levados aos Tribunais, não resulta ao conhecimento dos 
actores nesta área nenhum caso em que a criança tenha sido chamada a depor como 
testemunha num processo criminal bem como não resulta nenhuma condenação recente por 
crime contra a criança, os processos alastram-se até cair no esquecimento.  
 
Esta preocupante impunidade dos crimes de tráfico contra a criança deve-se a vários 
factores:  

 Uma cultura geral pouco sensível à necessidade de responsabilização dos autores de 
crimes contra o tráfico da criança; 

                                                           
5 Constatação do Dr. Alfredo Carenpul, Curador de Menores durante a entrevista. 
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 Falta de identificação de certos factos como um crime de TSH;  
 Falta de acesso e de confiança das populações na justiça;  
 Falhas no funcionamento do aparelho policial e no funcionamento da máquina 

judiciária;  
 A prática de resolução amigável de casos através de compensação financeira;  
 Interferências de outros actores, entre os quais políticos e personalidades 

influentes/próximos do poder; 
 A lentidão da máquina quando os casos chegam ao Tribunal,  
 A ausência de um sistema para cumprimento de penas.  

A estas debilidades institucionais e processuais acrescenta-se o longo vazio legislativo em 
algumas áreas específicas relativas à criança, agora, em parte, colmatada com a aprovação 
da lei de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças 
(Lei n.º 12/2011) que específica, os tipos penais para infracções como o tráfico para fins de 
exploração, a violência sexual e as piores formas de trabalho das crianças, entre outras.  
 
A Procuradoria-Geral da República enquanto Ministério Público tem o papel de instrução 
dos processos, audição das partes implicadas no tráfico de seres humano (TSH) e 
transmissão ao tribunal para julgamento. Neste papel é coadjuvado pela polícia judiciária. 
 
A Policia Judiciaria é reservada o papel de investigação de casos de TSH (verificação e 
fundamentação das infracções à Lei Penal, reunião das provas, procura e detenção dos 
autores) bem como de desenvolver acções de prevenção, detecção e investigação de sua 
competência ou que lhes sejam acometidas pelas autoridades judiciárias. No seio da 
Direcção Geral da Polícia Judiciária existe uma brigada de mulher e criança. 
 
Por entre os casos de crimes contra a criança tratados pela Policia Judiciária e outras 
entidades judiciais e de repressão, nunca nenhum presumível traficante foi traduzido a 
justiça.6  
 
O Comando Geral da Guarda Nacional sob tutela do Ministério do Interior possui 
actualmente um corpo dos efectivos de 1.800 agentes. Foi criado pela Lei N.º 8/2010 e 
passou a integrar diversos serviços de vigilância e segurança nacional tais como:  

 Serviço de Migração e Fronteiras; 
 Serviço de Guarda Fronteiras; 
 Brigada Nacional de Trânsito; 
 Guardas-fiscais das Alfândegas; 
 Guardas-florestais; 
 Polícia Marítima; 
 FISCAP (Serviços de Fiscalização das Pescas). 

 
Para além dos serviços que integram a Guarda Nacional foi-lhe anexa a Brigada Nacional 
de Luta Contra Tráfico de Seres Humanos de Assuntos da Criança que se ocupa por um 
                                                           
6 Declaração de Laudolino Medina, Secretário Executivo da AMIC durante a entrevista. 
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lado, da identificação e protecção das vítimas de tráfico, violência e abusos diversos e por 
outro lado, da repressão dos violadores dos seus direitos. Ela tem a missão de dar respostas 
a problemas relacionados com os vários tipos de violência, designadamente a violência 
baseada no género incluindo protecção e segurança. Desde 2006, os agentes policiais deste 
departamento têm beneficiado de algumas formações.  
 
De uma forma geral, porém, são necessária uma vontade política de facto e investimentos 
mais importantes na formação, na atribuição de meios e na supervisão dos agentes policiais 
para assegurar que a actuação das polícias seja condizente com o Estado de Direito. 
 
Os diferentes serviços que integram a Guarda Nacional desempenham especificamente as 
tarefas a seguir indicadas: 
 
O Serviço de Migração e Fronteiras no seu papel de controlo das fronteiras é o 
responsável pela intercepção dos casos de tráfico e o referenciamento das crianças vítimas 
para os serviços de assistência e mediação familiar, bem como de reintegração, são portanto 
componentes fundamentais do sistema de protecção das crianças contra o tráfico.  
 
As fronteiras da Guine Bissau correm ao longo dos eixos Norte, Leste, Sul e Marítimo. Os 
eixos lestes e norte, que delimitam a fronteira com o Senegal, são os mais importantes e os 
postos mais frequentados são aqueles da zona leste (Cambadjú/Salquenhe e 
Pirada/Tambacounda)7 . Os postos fronteiriços principais (Ingoré, Farim, Saltinho, Pitche, 
Contubuel, e Tchetche) coordenam unidades menores. As distâncias entre os diferentes 
postos podem ser bastante grandes (entre 20 e 40 km), o que é factor potencial de 
porosidade das fronteiras. 
 
Em virtude do Protocolo de 1979 sobre a livre circulação das pessoas, os direitos de 
residência e de estabelecimento, os cidadãos dos 15 países que fazem parte da CEDEAO 
gozam de direito de entrada e de abolição de vistos. Isto não isenta porém as pessoas que 
se apresentam aos postos de fronteira da identificação obrigatória através de um documento 
de viagem.  
 
A vigilância, fiscalização e o controlo das fronteiras aéreas, marítimas e terrestres é 
competência da Guarda Fronteiras8 , criada em 1977. Ela está presente nas fronteiras 
terrestres, não tendo actuação a nível marítimo. O corpo dos efectivos está afectado no 
Comando Geral, nos três Destacamentos (zona sul, zona leste e zona norte) e finalmente 
nos próprios postos de fronteira. Nos postos, os funcionários, mal formados, trabalham em 
condições de penúria extrema, sendo desprovidos de meios de locomoção e comunicação, 
livros de registo, material de papelaria e outros.  

                                                           
7 Ainda existem ouros postos fronteiriços de  risco como os de Cuntabane (Tombali/Conakry), Djegè 
(Cacheu/Senegal), Djumbembé (Oio/senegal) e Saragoia (Gabú/senegal).  
8 Guiné-Bissau: melhorar a qualidade da assistência e protecção de crianças vítimas de tráfico, estudo UNICEF 
elaborado em 2010 por Lídia Galeano Germain. 
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Desta situação resulta que o sistema de controlo da fronteira é de facto bastante frágil o que 
determina a permeabilidade das fronteiras a vários tipos de irregularidades, entre elas a 
passagem de crianças no contexto de situações que podem ser definidas como tráfico 
(crianças recrutadas e transportadas por pessoas que tenham a intenção de explora-las 
economicamente no seu lugar de destino).  
 
Apesar de regulamentada e até reforçada no aspecto de cumprir com os procedimentos com 
as acções de divulgação da Lei N°12/2011 nas regiões transfronteiriças, realizadas com o 
IMC em Maio-Junho deste ano (há pouco tempo foram detectadas em 2 postos fronteiriços 
de Pirada e de Djegue casos de tentativa de tráfico de menores através da aplicação deste 
procedimento de passagem na fronteira de menores). Aparentemente continua a existir uma 
lacuna de conhecimento e aplicação jurídica da regulamentação sobre passagem das 
fronteiras por pessoas menores, deixando à guarda o controlo ou não dos documentos bem 
como a intercepção das pessoas em função da sua sensibilidade e interpretação pessoal de 
cada caso. No caso de irregularidades patentes, não há procedimentos relativos ao 
encaminhamento das crianças vítimas interceptadas.  
 
Para esclarecer os guardas fronteiras sobre a realidade do tráfico de criança e tentar 
melhorar estes controlos, a UNICEF facilitou em 2008 a formação de 80 guarda fronteiras 
sobre direitos humanos e sobre os instrumentos da normativa internacional que tratam 
especificamente dos engajamentos nacionais em relação ao tráfico de seres humanos. No 
âmbito deste projecto, em 2009 o Comando Geral das Guardas Fronteiras em Bissau 
recebeu motorizadas, bicicletas e livros de ocorrências devendo agora avançar para a sua 
distribuição aos postos de fronteira. 
 
No período a seguir a formação, foi feito um levantamento dos dados disponíveis nos 
principais postos das fronteiras norte e leste. Os dados relativos ao período Setembro a 
Novembro de 2008, mostraram que nos postos da fronteira norte foram interceptadas 65 
crianças com idade entre 10 e 14 anos e 3 traficantes e nas fronteiras leste no mesmo 
período foram interceptados 82 crianças entre 7 e 14 anos e 5 traficantes. Foi referido que as 
crianças ficaram geralmente nos postos de polícia mais próximos até comunicação ao 
Comando Central de Guarda Fronteira em Bissau, e/ou a mobilização da AMIC ou SOS 
Crianças Talibés. Estas ONGs se encarregaram por sua vez de levar as crianças de volta as 
suas famílias depois de uma passagem rápida pelos Centros de Acolhimento de Bissau, 
Bafatá ou Gabú. 
 
Este funcionamento tem sido espontâneo e pontual. Parece necessário agora assegurar a 
elaboração e o cumprimento de procedimentos a serem seguidos pelas guarda fronteiras e 
outras autoridades para assegurar a identificação e o encaminhamento sistemático das 
crianças e evitar assim que possível, sua permanência nos postos de policia.   
 
A Policia da Ordem Publica é responsável pela manutenção da ordem e da tranquilidade 
pública e da protecção da segurança dos cidadãos, em particular das mulheres e crianças. 
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Ela desempenha uma função prioritariamente preventiva e intervêm nos casos de infracções 
em flagrante e/ou a pedido da população.  
 
Está prevista a criação de um núcleo de coordenação de policiamento comunitário com o 
apoio da UNOGBIS para a prevenção de crimes, em particular a violência contra a mulher e 
contra a criança, tendo sido já instalada uma Esquadra de Polícia Comunitária no Bairro 
Militar.  
 
Na Guine Bissau, só uma pequena parte dos casos de crimes contra a criança chega a ser 
denunciados aos Postos de Policia. A maioria dos casos que são participados não é 
investigada nem transmitida ao Ministério Publico. Os profissionais do sector, que carecem 
de formação especializada sobre o trato com as crianças, admitem que a prática deixa muito 
a desejar. Da parte da polícia, as más condições de trabalho, os baixos salários, a falta de 
supervisão, a falta de meios de transporte dificultam toda actuação e abrem a porta inclusive 
para a corrupção e abandono do caso. Da parte das famílias, há abandono dos 
procedimentos sobretudo devido a incapacidade financeira de pagar as várias despesas 
relacionadas com os procedimentos (transporto, exames médicos). Para colmatar estas 
dificuldades das famílias o IMC estabeleceu protocolos de parceria com o Ministério da 
Justiça e o Ministério de Saúde para que, nestes casos, tanto a assistência jurídica, como de 
saúde sejam isentas. Muitas vezes constatam-se algumas barreiras por falta de 
conhecimento ou transmissão de informação sobre a existência desse protocolo as diversas 
unidades sanitárias e tribunais locais. 
 
Nas estatísticas actuais da Policia de Ordem Publica não resulta nenhum caso de tráfico de 
criança. 
 
A Direcção Geral das Alfandegas tem a missão de cobrar receitas fiscais para o Tesouro 
Público. Para além disto, tem também missão de protecção da saúde pública e de combate a 
todo tipo de tráfico. Os efectivos são constituídos por um corpo paramilitar denominado de 
guarda-fiscal.  
 
Actualmente, as autoridades aduaneiras não implementam acções de controlo do tráfico de 
seres humanos, não existindo atribuição oficial desta tarefa ao corpo. Entretanto, admite-se 
de que seria desejável associar as alfândegas à luta contra o tráfico de pessoas, pois 
existem postos de fronteira onde não há outras autoridades a não ser as aduaneiras e as 
autoridades aduaneiras gozam no geral de melhores condições de trabalho em relação às 
guardas fronteiras.   
 
Sendo assim, o controlo do tráfico de seres humanos poderia entrar nas atribuições das 
autoridades aduaneiras através da sua integração ao tráfico de mercadorias não autorizadas. 
É por esta razão e nesta perspectiva que a Direcção Geral das Alfandegas participa no 
Comité de Prevenção do Trafico de Seres Humanos.  
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O Ministério da Administração Territorial enquanto órgão que tutela as Administrações 
Regionais e Sectoriais do país facilita a ligação com os Governos Regionais e Locais, 
participando no acto de entrega simbólica ao poder local e no acto oficial de entrega do 
tribunal das crianças vítimas de tráfico às famílias. 
 

O Ministério da Educação Nacional, Cultura, Juventude e Desportos encarrega-se de 
facilitar a (re)inserção escolar e o desenvolvimento das crianças vítimas de tráfico. 
 

I. Actores Não Estatais - Organizações da Sociedade Civil  
 
As constatações a seguir, citadas a partir de um estudo 9  realizado pela UNICEF, 
permanecem actuais no que tange ao papel e fraquezas das ONGs que intervêm neste 
domínio: 
 
Frente à fraqueza da resposta governamental na assistência às crianças vítimas de tráfico, 
existe consenso sobre o importante papel desempenhado pelas organizações da sociedade 
civil na prevenção do tráfico de crianças por meio de sensibilização e mobilização 
comunitária e sobretudo na assistência e reabilitação das crianças vitimas.  
 
Na Guine Bissau foram as ONGs, em particular a AMIC, que trouxeram o tema do tráfico de 
crianças para a agenda nacional e foram as primeiras a apontar a necessidade de uma maior 
implicação da parte das instituições do Estado neste sector. Cabe reconhecer também à 
AMIC e a SOS Crianças Talibés o papel precursor que estas ONGs desempenharam na 
procura e na testagem de metodologias de intervenção adaptadas à situação da Guiné-
Bissau neste domínio delicado, intervenções que nem sempre foram isentas de conflitos.  
 
As ONGs sofrem todavia de uma série de fraquezas também. Em primeiro lugar, a penúria 
de recursos humanos no país, que se faz sentir também no ambiente governamental, sendo 
que o funcionamento correcto das actividades é muitas vezes influenciado pela fraca 
capacidade de gestão do pessoal. 
 
Um dos desafios principais para as ONGs nacionais é a procura de sustentabilidade das 
intervenções. Com efeito, frente à extrema penúria de financiamentos públicos e outros 
financiamentos internos ao sector não-governamental, as ONGs nacionais são obrigadas a 
investir pesadamente na procura de múltiplas fontes de financiamentos externos variados e 
de todo modo limitados no tempo. Ainda, o trabalho administrativo derivado das exigências 
dos doadores bem como a participação incessante em ateliers e viagens interferem com o 
bom desenvolvimento das actividades. A isto acrescenta-se muitas vezes a falta de 
articulação – as vezes mesmo competição – entre ONGs e entre os doadores, como 
resultado as ONGs se desgastam e são obrigadas a despender esforços muito grandes para 

                                                           
9 Guiné-Bissau: melhorar a qualidade da assistência e protecção de crianças vítimas de tráfico, estudo UNICEF 
elaborado em 2010 por Lídia Galeano Germain.  
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adequar suas iniciativas e actividades às agendas constantemente em mudança dos 
doadores.  
 
Quanto à coordenação das ONGs entre elas, necessária para assegurar um maior impacto 
às acções de advocacia da sociedade civil junto das autoridades nacionais e dos doadores, 
cabe frisar que no passado existiram algumas tentativas – mais uma vez financiadas por 
fundos de origem externa – de organizar as ONGs em plataformas cooperativas, como no 
caso da PLACON-GB. Todavia, hoje em dia esta rede perdeu a sua relevância, tendo 
reduzido progressivamente suas actividades devido ao termo do financiamento exterior.  
 
Finalmente é consenso geral e uma realidade irrefutável que o Estado tem dificuldades em 
conhecer, coordenar e supervisionar as organizações não-governamentais, sejam elas 
nacionais ou internacionais, que actuam na Guiné-Bissau (Não existindo um único 
interlocutor oficial do Estado, cada Instituição ou Departamento do Estado em função do 
sector de intervenção assume o papel de desenvolver parcerias com as ONG que actuam no 
seu domínio específico). 
 
A Associação dos amigos da criança “AMIC” é uma organização não-governamental 
Guineense, criada à 30 de Outubro de 1984 e legalmente constituída nos termos da lei em 
vigor na sequência da qual, conquistou a sua personalidade jurídica nos termos do Art. 1º, n.º 
2 dos seus Estatutos. É uma organização laica e apartidária com cerca de 3000 membros 
distribuídos por 9 antenas regionais que cobrem o País. 
 
Sendo uma instituição de envergadura nacional, a AMIC propõe-se promover e defender os 
direitos da criança junto dos seus agentes de socialização e a comunidade aonde vivem. Os 
grupos alvos da AMIC contam-se entre os mais vulneráveis, as crianças em situação difícil, 
nomeadamente: 

 Órfãs,  

 Abandonadas,  

 Portadoras de deficiência, 

 Desprovidas de meio social e familiar adequados,  

 Crianças de rua,  

 Trabalhadoras,  

 Vítimas do tráfico, exploração e violência,  

 Crianças em conflito com a lei,  

 Mulheres e 

 Jovens. 
 
A filosofia e a metodologia de intervenção da AMIC inserem-se no modelo de gestão 
participativa. Dito da outra forma, a AMIC valoriza o processo de participação e de 
aprendizagem (formação e a mobilização social contínua) comunitárias na busca de soluções 
conjuntas para a erradicação da pobreza e a melhoria das condições de vida das crianças 
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Guineenses e as suas respectivas famílias, contando antes de mais com os recursos locais 
existentes.  
 
Assim, com a assinatura e a ratificação da convenção das Nações Unidas sobre os direitos 
da criança pelo nosso País, a AMIC adoptou automaticamente esse valioso documento como 
instrumento de trabalho, intervindo activamente nos seguintes domínios: 
 

 Divulgação dos direitos da criança através da comunicação social (programas 
radiofónicos, sensibilização e mobilização das populações),  

 Saúde (vulgarização das mensagens ao nível da prevenção das doenças, 
nomeadamente, combate ao paludismo),  

 Educação (Apoio à reabilitação das infraestruturas escolares, construção e 
enquadramento dos jardins infantis, ciclos de alfabetização funcional, apoio a 
escolarização das meninas em situação difícil, cantinas escolares e formações 
profissionais),  

 Protecção e desenvolvimento de crianças vítimas do tráfico (prevenção, ajuda ao 
regresso e a reinserção das crianças vítimas do tráfico), e,  

 Advocacia. 
 
No domínio do tráfico de crianças, a AMIC desenvolve uma estratégia que engloba dois 
procedimentos: 
 

 A nível Interno: Concertação e colaboração permanente com as 
instituições/organizações que intervêm no domínio de combate ao tráfico de crianças 
desenvolvendo para o efeito as seguintes actividades: 

• Participação activa no Comité Nacional de Prevenção do Tráfico de Seres 
Humanos e partilha permanente de informação com os membros deste fórum. 

• Acções de prevenção, de ajuda ao regresso e a reinserção de crianças vítimas 
de tráfico que engloba 8 etapas: 

1. Identificação,  
2. Organização do dossier pessoal da criança,  
3. Pesquisa da família,  
4. Avaliação da situação da situação pessoal da criança, 
5. Avaliação da situação familiar da criança,  
6. Elaboração do projecto de reinserção/formação da criança,  
7. Seguimento personalizada da criança, e  
8. Reforço de capacidade comunitária. 

 
• Acolhimento temporário em dois centros de passagem, sendo um em Bissau 

(capital) e o outro em Gabú (leste do país). 
• Advocacia e desenvolvimento de parcerias com Agências das Nações Unidas, 

ONGs e instituições internacionais presentes no país. 
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 A nível externo:  
• Participação activa em programas sub-regionais de combate ao tráfico de 

crianças (Programa para a Africa Ocidental –PAO). 
• Participação activa nas redes e fóruns sub-regionais de combate ao tráfico de 

crianças (RAO – Rede da África Ocidental de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos, em particular da Criança e Mulher). 

• Acompanhamento e tutela da criança vítima do tráfico durante o processo de 
regresso do estrangeiro para o país. 

• Advocacia e desenvolvimento de parcerias com Agências das Nações Unidas, 
ONGs e instituições nacionais e internacionais presentes na sub-região. 

 
Para o desenvolvimento das suas actividades a AMIC conta com 36 funcionários locais, 3 
expatriados e um total de 171 voluntários. A maioria do pessoal local não tem formação 
superior, sendo 4 com bacharelato e 3 com licenciatura, contando ainda com 3 expatriados 
com licenciatura. As áreas de formação são essencialmente ciências sociais e 
economia/contabilidade (incluindo os expatriados). Todos têm mais de 2 anos de experiência 
profissional.  
 
Apesar de ter uma grande diversidade de fontes de financiamento, os recursos 
disponibilizados são insuficientes para cobrir os programas e projectos da AMIC. 
 
A instabilidade contextual do país e a ineficiência dos mecanismos de coordenação são 
outros obstáculos a prossecução das actividades e objectivos da AMIC. A necessidade de 
diversificação de parceiros, de garantir a sustentabilidade financeira e de reforçar os 
mecanismos de coordenação são os principais desafios que a organização actualmente 
enfrenta. 
 
SOS Crianças Talibés 
 
A organização não-governamental SOS Crianças Talibés foi criada em 2001 com o propósito 
geral de protecção e defesa dos direitos da criança, em particular das crianças talibés. A 
Associação tinha no início cerca de 34 associados, tendo esta base associativa enfraquecido 
com o tempo. Actualmente, o pessoal da associação – uma equipa de cerca de 15 pessoas - 
é todo constituído por voluntários, entre os quais alguns professores. 
 
Esta ONG trabalha no enquadramento de crianças no sistema escolar, na escolarização 
alternativa, na sensibilização das comunidades sobre os direitos da criança e sobre a 
necessidade de abandono de certas práticas e normas tradicionais que são nefastas para o 
desenvolvimento da criança, tais como o casamento precoce, o fanado (MGF) e a entrega de 
crianças para os estudos corânicos sem ter a necessária segurança da qualidade da escola 
e da honestidade do mestre.  
 
SOS Crianças Talibés é, junto com a AMIC a ONG que tem uma acção específica na área do 
tráfico de crianças. Ela coopera com a AMIC para o acolhimento, a localização das famílias e 
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a reintegração familiar e comunitária de crianças repatriadas. A ONG gere um centro de 
acolhimento em Bafatá destinado ao acolhimento provisório das crianças repatriadas do 
Senegal. O Centro começa a diversificar a sua acção, tendo acolhido recentemente alguns 
casos de crianças vítimas de violência na região de Bafatá. 
 
As crianças vítimas de tráfico, chegam ao Centro de Acolhimento de várias maneiras: 
- Repatriamento voluntário apoiado pela OIM e pelo PAO em articulação com a ONG AMIC; 
- Intercepção pelas autoridades fronteiriças; 
- Regresso com meios próprios e encaminhamento ao SOS pelas autoridades de fronteira e 
autoridades policiais; 
- Não acompanhados, interceptados na maioria das vezes pela polícia.  
 
O Centro acolheu também casos de crianças em situação difícil (vitimas de casamento 
forcado, de violência sexual ou ainda crianças separadas de suas famílias, em situação de 
ruptura familiar). 
 
As crianças permanecem no Centro de Acolhimento pelo prazo mais curto possível, em 
média três dias. Sete dias são o prazo máximo de estadia no Centro estipulado para as 
crianças repatriadas pela OIM, tendo em conta as dificuldades do Centro em assegurar com 
meios próprios um atendimento apropriado em termos de alimentação e outros serviços.  
 
Todas as crianças vítimas de tráfico que passam pelo Centro SOS são reintegradas em sua 
família de origem. Para assegurar o compromisso da família com as suas responsabilidades 
para com a criança, é organizada uma cerimónia de entrega aos pais com a participação das 
autoridades regionais, líderes comunitários e religiosos, a Policia, o Tribunal e os membros 
da própria ONG.  
 
Apesar de não dispor de pessoal qualificado, a SOS Crianças Talibés faz prova de um 
grande compromisso bem como de uma certa criatividade na procura de soluções aptas a 
ultrapassar a penúria de meios materiais de trabalho. Por exemplo, em ocasião do 
recenseamento eleitoral, a ONG entregou fichas de seguimento aos responsáveis para que 
eles verificassem no curso de suas visitas às aldeias a permanência de certas crianças 
reinseridas na sua família de origem. Ou ainda, a ONG negocia boleias junto do sindicato 
dos motoristas para apoiar as viagens das crianças às suas aldeias de origem. Embora estas 
soluções não sejam sempre conforme àquilo que é recomendável, cabe salientar que esta 
criatividade institucional e comunitária é um factor extremamente positivo, devendo ser 
orientado e encorajado. Também, a ONG faz prova de articulação com outras instituições 
(com a PLAN para a matricula e o uniforme das crianças, com o IMC para assessoria 
jurídica, etc.).  
 
A Juventude Islâmica/CNJI/Conselho Nacional Islâmico/Conselho Superior Assuntos 
Islâmico são organizações chaves na sensibilização e mobilização social das comunidades 
e famílias das crianças vítimas de tráfico, sendo elas na sua maioria muçulmanas (crianças 
Talibés). Colaboram na identificação, acompanhamento e reinserção das vítimas nas suas 
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famílias de origem. São activas no Lobby & Advocacy junto das comunidades islâmicas quer 
a nível nacional como transnacional. 
 
A REJE é uma organização que trabalha mais no âmbito da prevenção do tráfico de 
menores com as seguintes acções: 

 Sensibilização 

 Capacitação 

 Auscultação  

 Orientação 
 
No quadro de uma parceria com a Divutec e Groupe Développement financiada pela União 
Europeia desenvolveram um Programa de Protecção de Crianças Vítimas de Tráfico tendo 
trabalho com 3 Centros do dia de acolhimento em Bissau, Bafatá e Gabú, mais 
concretamente na reintegração e acompanhamento familiar, escolar, médico, psicossocial e 
jurídico de crianças vítimas do tráfico e realizaram várias capacitações junto das 
comunidades consideradas “em risco” sobre a problemática do tráfico de seres, em especial 
de crianças. 
 
Ainda no quadro deste programa de 80 crianças e adolescentes vítimas e em risco 
beneficiaram de formação profissional nos domínios da culinária, electricidade e montagem 
de painel, em parceria com o Centro de Artes e Ofícios de Quelelé e a maioria hoje estão a 
trabalhar por conta própria. Também mais de 360 crianças destas categorias beneficiaram de 
registo de nascimento. 
 
Têm uma estreita colaboração e uma boa comunicação com a AMIC, SOS Talibé e os 
Serviços de Segurança encarregues do controlo das fronteiras e da repressão do tráfico de 
crianças. 

A DIVUTEC em parceria com o Groupe Développement (GD) e a REJE desenvolve um 
Programa de Protecção, Prevenção e Reabilitação das Crianças Vítimas e/ou face ao 
Tráfico, Abuso e Exploração Sexual na Guiné-Bissau. 

A par da formação profissional, o projecto prevê implementação de acções de alfabetização 
e de apoio às actividades geradoras de rendimento, através de co-financiamento de micro-
projectos de produção agrícola. 

Aliás, no contexto das actividades geradoras de rendimento e no âmbito deste projecto, a 
DIVUTEC co-financiou na campanha agrícola 2009 mais de 190 micro-projectos de produção 
agrícola diversas, (produção de mancara, arroz, milho, batata-doce e outros tubérculos), 
sendo a maioria dos beneficiários destes micro-projectos são os Círculos Corânicos 
identificados nas diferentes comunidades dos sectores das regiões de Bafatá e Gabú. Estes 
micro-projectos beneficiaram cerca de 5.000 crianças e adolescentes pertencentes a estes 
círculos corânicos (alunos talibés), tendo produzido resultados e impactos bem evidentes no 
seio dos seus beneficiários. Aliás, graças a este co-financiamento, em vários círculos 
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corânicos, já foi ultrapassada parcialmente a problemática de alimentação (sustento) dos 
alunos que outrora constituía grande problema aos mestres, e, em consequência, as 
crianças são obrigadas a se mendigarem e tornando-se mais vulneráveis ao tráfico, abuso e 
exploração sexual.  

Paralelamente, estes rendimentos obtidos a partir destes micro-créditos são revertidos 
também para garantir o normal funcionamento dos círculos corânicos, aliviando os pais e 
encarregados de educação das crianças a contribuírem no sustento dos seus filhos. 

Para formação profissional, serão ministrados 6 cursos, nomeadamente Informática, 
Mecânica-auto, Serralharia Mecânica, Construção Civil, Corte Costura e Culinária. 

O projecto com duração de 3 anos, prevê enquadrar 6.800 beneficiários entre 
crianças/adolescentes e mulheres e tem por objectivo Reforçar as medidas de protecção, de 
reabilitação e de reinserção sócio-económica  duradouras das crianças e jovens vítimas de 
tráfico, de abuso e de exploração sexual. 

A Associação dos Transportadores da Guiné-Bissau (ASTRA) tem colaborado na 
identificação de supostas tentativas de tráfico de crianças sobretudo quando notam 
comportamentos estranhos no relacionamento da criança e acompanhante durante a viagem. 
Nestes casos os condutores e seus ajudantes fazem a denúncia no primeiro posto de 
controlo ainda dentro do país ou já na fronteira. As autoridades agem no sentido da 
recuperação da criança e detenção do suspeito a traficante. 
 
A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné (UNTG) e Confederação Geral dos 
Sindicatos Independentes da Guiné (CGSIG) são duas centrais sindical que defendem os 
direitos dos trabalhadores, liberdades civis, género no trabalho, protecção e educação da 
criança trabalhadora. Neste quadro desenvolvem acções de combate à exploração do 
trabalho infantil na perspectiva do género, de promoção de direitos, liberdades e igualdade 
de género (actividades de auto-ajuda e geradoras de rendimentos), educação, (acesso de 
crianças vítimas a escola, alfabetização) recreação e actividades culturais. 
 
No quadro do combate ao trabalho infantil, nomeadamente nas suas piores formas, o tráfico 
de crianças, as duas centrais sindicais são membros da Comissão Nacional de Combate à 
Exploração do Trabalho Infantil (vulgo Comissão tripartida) e é neste quadro que interagem 
com os demais intervenientes na prevenção e protecção de crianças vítimas das piores 
formas do trabalho infantil. Para além dos pontos focais na Comissão e de alguns 
voluntários, não dispõem de um quadro de pessoal profissional. Assim, têm participado de 
forma modesta, sobretudo nas reuniões da Comissão, nas acções de capacitação, 
sensibilização, encontros e seminários promovidos em parceria com a OIT/IPEC (Programa 
Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil). 
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Esquema de identificação de intervenientes e caracterização dos procedimentos de 
protecção e apoio à Criança Vítima do Tráfico na Guiné-
Bissau 10 :

 

I     �     
S  �   �    

Nível Nacional: Min. Interior, Min. 
Educação e Min. Saúde, (Técnicos 
concernentes), CNPLCTSH 
Nível Regional: ONGs, Delegacias e 
Direcções Regionais 
Nível Local: Família, CVL, 

I        �    (pelas 

autoridades competentes) 

Nível Nacional: ONG’s, Guardas 
Fronteira/ Polícia, Tribunais 
Nível Regional: Tribunais, ONG’s 
Nível Local: Escolas, CVL 
Comunidade, Igreja, Líderes 

A            
          

Nível Nacional: N/A 
Nível Regional: ONGs (AMIC e SOS 
Talibé) 
Nível Local: N/A 

R          
Nível Nacional: Governo Regional 
Nível Regional: ONGs, CNJI, 
DIVUTEC, REJE 
Nível Local: Comites de Base 

•  Telemóveis 
•  Rádios Comunitárias 
•  Máquina Fotográfica 

•  Fichas (diferentes 
ONGs) 

•  Pesquisa e 
localização da família 

•  Livros de registos 
•  Fichas da 

Identificação da 
Criança (diferentes 
ONGs) 

•  Apoio médico 

•  Ficha de reinserção 
individual 

•  Subsidio à família de 
acolhimento 

•  Máquina fotográfica 
•  Kits escolares e 

meios de transporte 
(bicicletas) 

•  AGR (projectos 

S          

Nível Nacional: IMC, AMIC 
Nível Regional: AMIC, SOS Talibé, 
CNJI, DIVUTEC, REJE 
Nível Local: Régulos, Pontos focais 
das ONGs, CVL 

•  Ficha de seguimento 
•  Meios de transporte 

(ONGs) 
•  Máquina fotográfica 

Acordos de Parceria 
(dependentes deFinanciamento) 

Acordos de Parceria 
(dependentes deFinanciamento) 

 

                                                           
10 Esquema adoptado durante o “Encontro Nacional para a Promoção da Coordenação Interna e Protecção às Crianças Vítimas de Tráfico 

realizado em Fevereiro de 2012 em Bissau. 



OIT 
 “CARTOGRAFIA  DE ACTORES E ANÁLISE  DE MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E COLABORAÇÃO  DOS INTERVENIENTES  NA PROTECÇÃO  E APOIO À CRIANÇAS VÍTIMAS DE TRÁFICO NA GUINÉ-BISSAU” 

JOÃO S. HANDEM JR. (JAMEL)                      JUNHO/JULHO  DE 2013 
CONSULTOR 

 

 
 
 
 

41 

Cartografia das Intervenções dos actores 
Quadro de Actores Intervenientes protecção e apoio à Criança Vítima do Tráfico na Guiné-Bissau11: 

 
Região/ Área de 

intervenção 

 
Nome Instituição / Tipo 

Protecção / Apoio às crianças Vítimas de Tráfico 

P
o
lit

ic
a
/P

re
v
e
n
ç
ã

o
/S

e
n
s
ib

ili
z
a
ç
ã
o

 

A
p
lic

a
ç
ã
o

 d
a
 L

e
i 

Id
e
n
ti
fi
c
a
ç
ã
o

 

A
c
o
lh

im
e
n
to

 e
 

a
p
o

io
 t

e
m

p
o
rá

ri
o

 

(p
ri
m

e
ir
a
s
 

n
e
c
e
s
s
id

a
d
e
s
) 

R
e
to

rn
o

 à
 

fa
m

íl
ia

/ 

R
e
p
a
tr

ia
m

e
n
to

 Reintegração 

S
e
g

u
im

e
n
to

 

E
d
u
c
a
ç
ã

o
 

F
o
rm

a
ç
ã
o
 

p
ro

fi
s
s
io

n
a

l 

E
c
o
n
ó

m
ic

a
 

Nacional MFPTME / Estatal X X     X  X 
Nacional MJ / Estatal X X X       
Bissau, Bafatá, Cacheu, Gabú Plan Internacional / ONG X  X   X  X X 
Bissau,  Juventude Islâmica / ONG X  X X X X   X 
Gabú, Bafatá, 
Tombali, Oio 

X  X  X X  X X 

Nacional Direcção Geral das Migrações /Estatal X X X       
Bissau, Cacheu Comissão Nacional Refugiados / Estatal X X X       
Nacional MNE / Estatal X X X X X    X 
Bafatá SOS Talibé / ONG X  X X X X  X X 
Nacional  MI/ Estatal X X X  X     
Bissau, Bafatá, Gabú REJE / ONG X  X X X X   X 
Cacheu, Oio REJE / ONG X  X   X   X 
Nacional  Tribunais e Curadoria de Menores/ Estatal X X X  X     
Nacional IMC/ Estatal X X X  X    X 
Nacional Ministério da Educação / Estatal X  X   X X   
Nacional UNTG e CGSI X  X   X X X X 
Bafatá, Gabú,  DIVUTEC/ ONG X  X   X X X X 
Nacional Polícia Judiciária/ Estatal X X X       

Nacional AMIC/ ONG X  X X X X X X X 

                                                           
11 Quadro adoptado durante o “Encontro Nacional para a Promoção da Coordenação Interna e Protecção às Crianças Vítimas de Tráfico realizado em Fevereiro de 2012 em Bissau. 
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6. Mecanismos de Cooperação/Coordenação  
 
Actualmente na Guiné-Bissau não existe uma estratégia ou política nacional para a infância 
e o plano de acção elaborado em 1992 pela Comissão Interministerial de Protecção à 
Infância (CIPI) foi concebido para cobrir uma década (1992-2002), mas que por várias 
razões não foi implementado na íntegra (p. ex. a guerra de 1998/99 foi um dos obstáculos). 
Aliás tanto a Comissão Nacional para a Infância (CNI) como o Comité Interministerial de 
Protecção à Infância (CIPI) veriam a desaparecer por inoperacionalidade (devido a 
insuficiências de ordem material e financeira) ou por esvaziamento da missão para que 
foram criadas.  
 
Mesmo assim, foi criado no período pós-guerra de 1998/99 o Ministério da Solidariedade 
Social, Família e Luta Contra a Pobreza e o Instituto da Mulher e da Criança (IMC) para 
assumirem politicamente o papel da protecção social da família, da mulher e da criança. No 
seio da Assembleia Nacional Popular também foi criada a Comissão Especializada para os 
Assuntos da Mulher e da Criança. 
 
No quadro do programa de Cooperação entre o Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social de Portugal e o Ministério de Mulher, Família, Coesão Social e Luta Contra a Pobreza 
da Guiné Bissau foi celebrado em dezasseis de Dezembro de 2004 um acordo de parceria 
entre quinze organizações não-governamentais que actuam nas diferentes áreas sociais 
principalmente com as Crianças Mulheres e Jovens com objectivo de criar um projecto 
integrado de desenvolvimento de uma Rede de Protecção Social na Republica da Guiné 
Bissau, que visa a conjugação de esforços para desenvolver sinergias que permitam a 
criação de condições básicas para as famílias e comunidades carenciadas das diferentes 
faixas etárias, procurando intervir nas sucessivas etapas do ciclo de inserção sócio-
económica. 
 
Esta cooperação visa contribuir da mesma forma na resolução dos problemas sociais, 
mudanças de comportamentos negativos e implementação das estratégias que promovem 
roturas com o ciclo da pobreza com vista ao desenvolvimento social económico das famílias 
e comunidades mais vulneráveis da sociedade guineense. 
 
Em 2006, através de um despacho conjunto entre o Ministério da Função Pública, Trabalho e 
Modernização do Estado e o Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e Luta contra a 
Pobreza, foi criada uma Comissão Nacional Tripartida para a abolição do Trabalho Infantil. 
Esta Comissão integra os parceiros sociais, nomeadamente a Câmara de Comércio, 
Indústria e Agricultura e a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau e em 2001, 
com a facilitação do projecto AECID/IPEC AO da OI, passou a integrar a AMIC, em 
representação da sociedade civil. 
 
Todas estas estruturas passaram de facto a trabalhar com as ONG e Associações de 
protecção, defesa e desenvolvimento da criança em projectos e acções pontuais, no entanto, 
sem uma orientação política ou mecanismos de coordenação e monitorização das medidas 
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previstas na CDC, nas principais convenções da OIT relativas ao trabalho infantil, e outros 
instrumentos internacionais entretanto adoptados pelo país. 
 
Não houve passagem de testemunho do trabalho de seguimento da aplicabilidade da 
Convenção dos Direitos da Criança realizado pelas Comissão Nacional para a Infância (CNI) 
e do Comité Interministerial de Protecção à Infância com as novas estruturas entretanto 
criadas, daí que por exemplo, não houve nenhuma iniciativa para actualização ou concepção 
de um novo “Plano de Acção para a Infância” que cobrisse o período seguinte (2003-2013). 
Em consequência são enormes as dificuldades de coordenação e avaliação da aplicabilidade 
da Convenção na Guiné-Bissau. 
 
Em relação ao combate do trabalho infantil e do tráfico de seres humanos, em particular da 
mulher e da criança a Comissão Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil e o 
Comité Nacional para a Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos têm 
funcionado como centros de diálogo e de reforço de capacidade, de partilha da informação e 
de interacção dos actores intervenientes neste âmbito, faltando recursos humanos 
especializados e meios materiais e financeiros para uma melhor capitalização e durabilidade 
destas oportunidades. Formalmente não há uma articulação entre a Comissão Nacional de 
Combate à Exploração do Trabalho Infantil e o Comité Nacional de Prevenção do Tráfico de 
Seres Humanos, mas o facto de vários membros ou melhor de praticamente essas duas 
estruturas serem constituídas pelos mesmos membros facilita a comunicação, a partilha de 
informação e a interacção entre as mesmas.  
 
Nos últimos 3 anos o Estado guineense no seu todo tem-se mostrado sensibilizado e 
demonstrado vontade política para acabar ou reduzir certas práticas nefastas à sociedade, à 
dignidade e à saúde humana, adoptando e promulgando legislações internacionais que 
proíbem essas práticas e que defendem os direitos fundamentais do ser humano a uma vida 
condigna e livre de estigmas sociais e económicas. Do mesmo modo tem criado e aprovado 
leis que vão no mesmo sentido, tal como a lei que proíbe a mutilação genital feminina e a lei 
de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças (Lei n.º 
12/2011) para citar os principais actos legais. 
 
Por outro lado, o surgimento do “Inquérito à Indicadores Múltiplos – MICS” (apoio do UNICEF 
ao Governo) a recolha e sistematização dos dados quantitativos e qualitativos sobre as 
crianças e mulheres melhorou bastante tornando-os mais fiáveis. Esses dados têm 
contribuído para melhorar a percepção da situação da criança e da mulher no país e têm 
permitido criar projectos que dão atenção especial as necessidades de protecção social das 
crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade. O Inquérito Nacional Trabalho Infantil 
em curso, que conta com o apoio técnico da OIT e financeiro desta mesma agência e da 
UNICEF, virá consolidar o conhecimento do fenómeno do trabalho infantil e das suas piores 
formas, incluindo o tráfico, quando os resultados forem divulgados.  
 
Salvo as devidas excepções, falta as instituições e organizações nacionais alguma 
competência técnica para a compreensão e análise dos dados relativos a situação das 
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crianças o que prejudica a concepção, elaboração, gestão e avaliação de projectos a favor 
da infância na Guiné-Bissau e em consequência os recursos atribuídos as actividades das 
crianças ou são muito limitados ou não são absorvidos.  
 
A Promoção da Coordenação e do Diálogo Interno dos actores estatais e não estatais passa 
impreterivelmente pelo fortalecimento das capacidades e pelo reforço do sistema de 
protecção e apoio às crianças vítimas de tráfico na Guiné-Bissau.  
 
Para alcançar esses pressupostos serão necessários: 

 Realizar Reuniões Regulares do CNPLCTSH para facilitar o diálogo nacional, reforçar 
os laços operacionais ao nível nacional e a colaboração em matéria de apoio às 
crianças vítimas de tráfico; 

 Partilhar e Divulgar a Informação para promover a troca de experiências ao nível do 
acolhimento e apoio às crianças vítimas de tráfico, de forma a poder definir as boas 
práticas e propor acções concretas e complementares de luta contra o tráfico de 
crianças; 

 Promover a colaboração Institucional, o Trabalho em Rede e a Distribuição de Tarefas 
que estabeleça ao nível interno uma cadeia de intervenções entre os diferentes 
actores, estatais e não-estatais, baseada em mecanismos profissionais e relações 
profissionalizantes de parceria e colaboração eficazes;  

 Criação de Linha (s) Verde de Alerta através de acordos com os sectores sociais das 
empresas de telecomunicações que operam no país: 

 Criação de Banco de Dados Sobre Crianças Vítimas de Tráfico e Actores 
Intervenientes no Domínio para facilitar o Conhecimento e a Análise da Problemática, 
a criação de um Sistema de Monitorização e de Avaliação da situação em cada 
momento e quando necessário.  

 

7. Desafios de adequação dos serviços disponíveis de atenção às 
crianças vítimas de tráfico 

 
Apesar do cenário positivo dos últimos anos, a criança guineense não constitui ainda 
prioridade na agenda política dos sucessivos governos. Ao sector da mulher e da criança” é 
reservado menos de 1% do “Orçamento Geral do Estado” que contempla em mais de 95% 
só os salários dos funcionários do Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e Luta 
Contra a Pobreza e do Instituto da Mulher e da Criança.  
 
Com o aumento da violação dos direitos da criança as estruturas responsáveis pela sua 
protecção, por falta de recursos humanos qualificados, meios materiais e financeiros, ficam 
muitas vezes impotentes perante o grande número de casos que diariamente lhes são 
presentes. A morosidade na harmonização da legislação nacional com a internacional de 
protecção e defesa dos direitos da criança cria-lhes dificuldades de aplicação e até de 
procedimentos. 
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De uma forma geral, as instituições da administração central responsáveis pela protecção e 
assistência a criança vítima caracterizam-se por uma série de fraquezas que dificultam a 
elaboração e o cumprimento de políticas nas áreas de protecção da criança e de protecção 
social dos grupos vulneráveis. Estas fraquezas devem-se a instabilidade institucional, a 
insuficiência de recursos humanos qualificados, a falta de organização e de coordenação 
bem como ao défice de apropriação nacional das iniciativas originadas pela normativa e pela 
cooperação internacional.  
 
As ONG têm contribuído na medida dos possíveis e é preciso não esquecer que elas têm à 
sua acção também limitada às suas zonas de intervenção e quase sempre carecem de 
recursos suficientes para dar resposta aos inúmeros problemas. 
 
Em relação ao retorno e (re) inserção da criança vítima de tráfico ao seu meio comunitário e 
familiar de origem, os serviços de acolhimento existentes são na sua maioria de carácter 
temporário como é o caso dos “Centros de Acolhimento ou Casas de Passagem” da AMIC 
(Bissau e Gabú) e de Crianças SOS Talibés (Bafatá). As infraestruturas são muito precárias 
em termos físicos e de bem-estar e as duas organizações carecem de meios materiais, 
financeiros e de recursos humanos especializados para o acolhimento e assistência 
psicossocial, educação, aprendizagem e formação profissional, etc.   
 

Na opinião dos principais intervenientes devem ser criadas as mínimas condições junto aos 
postos transfronteiriços para a identificação e o encaminhamento sistemático da criança para 
os “Centros de Acolhimento ou Casas de Passagem” a fim de evitar a sua permanência nos 
postos de polícia por longos períodos.   
 

O acolhimento temporário das crianças tem por objectivo permitir as autoridades e 
organizações de acolhimento a preparação do dossier pessoal da criança, a pesquisa da 
família, a avaliação da situação pessoal da criança, a avaliação da situação familiar da 
criança antes da sua reinserção na família/comunidade.  
 
Todos os intervenientes estão de acordo de que o acolhimento permanente em “Centros 
Sociais ou de Acolhimento” só deve acontecer em casos muito especiais quando todas as 
alternativas sejam, de acolhimento na família de origem ou em famílias adoptivas, estiverem 
esgotados. No entanto convém ressalvar que na Guiné-Bissau, poucas são as instituições de 
acolhimento permanente de crianças órfãs, abandonadas ou em situação de impedimento 
dos pais de exercerem a paternidade, sendo uma a “Aldeia SOS” e a outra o “Lar de 
Crianças” da Fundação “Ninho das Crianças”. As crianças vítimas de tráfico e cuja situação 
impede a sua reinserção na sua família ou comunidades de origem poderiam ser 
enquadradas na situação de “impedimento de pais”, mas para isso haveria de existir um 
protocolo de acordo nesse sentido com o “Instituto da Mulher e da Criança”, respeitando é 
claro as condições de acolhimento dessas instituições.  
 
Portanto, a resposta nacional dos serviços disponíveis de atenção às crianças vítimas de 
tráfico ainda é muito limitada devido a problemas não só estruturais, mas também infra-
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estruturais que só podem ser resolvidos com procedimentos consubstanciados numa 
abordagem integrada de prevenção, protecção, repressão e reinserção da criança vítima do 
tráfico que implique todos os actores intervenientes neste domínio. 
 
O desenvolvimento e fortalecimento de actores locais, de parcerias em nome dos interesses 
superiores da criança são estratégias que devem ser concebidos e aplicados juntamente 
com os parceiros internacionais comprometidos e interessados em combater o tráfico de 
seres humanos, em especial da mulher e da criança.  
 
O maior desafio que enfrentam a maior parte dos actores intervenientes no tráfico de seres 
humanos, em especial da mulher e da criança na Guiné-Bissau são: 

a) Necessidade de harmonização das Convenções e Instrumentos Internacionais de 
prevenção, protecção e repressão do tráfico de seres humanos, em especial da 
mulher e da criança; 

b) Necessidade de regulamentação e harmonização de procedimentos de registo e 
referenciamento de vítimas do tráfico de seres humanos, em especial a mulher e a 
criança;  

c) Necessidade de Conciliação de posições e da actuação das diferentes entidades 
envolvidas no combate ao tráfico de seres humanos, em especial de crianças e 
mulheres; 

d) Necessidade de partilha de informação e do conhecimento do âmbito de actuação e 
das competências das diferentes entidades envolvidas no combate ao tráfico de seres 
humanos, em especial de crianças e mulheres;  

e) Necessidade de maior colaboração e cooperação para dar maior celeridade aos 
processos das vítimas do tráfico de seres humanos, em especial a mulher e a criança. 

 
8. Conclusões e recomendações 

 
As comunidades rurais estão cada vez mais vulneráveis e expostas ao assédio de traficantes 
de crianças e os centros urbanos não são solução porquanto não geram oportunidades de 
emprego ou de auto-emprego e engendram outros perigos e males.  
 
A situação das crianças na Guiné-Bissau, sobretudo no meio rural é preocupante devido ao 
complicado contexto do país que é incapaz de ultrapassar as cíclicas crises políticas e 
militares. 
 
Os recursos são limitados e dependentes da cooperação internacional bilateral e multilateral 
o que condiciona a actuação das instituições intervenientes e abre o campo aos traficantes 
de seres humanos, em particular das mulheres e crianças. 
 
A pobreza atingiu extremos nunca antes imaginados e o pior é que ela está a atingir famílias 
da classe média que se tornaram impotentes para encontrar alternativas de sobrevivência.   
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O conhecimento, a qualificação e a especialização do pessoal que trabalha neste domínio é 
insuficiente ou deficiente o que diminui o grau de consciência e profissionalismo no 
tratamento das questões do tráfico de seres humanos, em particular das mulheres e 
crianças. 
 
Tendo em conta os problemas identificados e a necessidade de encontrar soluções viáveis e 
adaptadas ao nosso contexto, se recomenda: 

a) O fortalecimento do Comité Nacional para a Prevenção e Luta Contra o Tráfico de 
Seres Humanos e da Comissão Nacional de Combate à Exploração do Trabalho 
Infantil através do reforço de capacidades, a elaboração de orientações para os seus 
membros e a revisão dos respectivos Termos de Referência; 

b) A concepção de uma estratégia integrada e a criação de um Programa Nacional de 
Prevenção do Tráfico de Seres Humanos, dotado de recursos humanos qualificados, 
materiais e financeiros adequados e suficientes e gerido por uma Unidade de Gestão 
do Programa Independente, mas tutelada pelo IMC através do Comité Nacional de 
Prevenção do Tráfico de Seres Humanos; 

c) A criação sob dependência do Comité Nacional para a Prevenção e Luta Contra o 
Tráfico de Seres Humanos de um Sistema Nacional de Vigilância do Tráfico de Seres 
Humanos que integre actores estatais e não-estatais e que consolide e dissemine nas 
comunidades de risco os Comités de Vigilância Local já existentes nalgumas 
comunidades;  

d) Dotar o Comité Nacional para a Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos 
e a Comissão Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil de 
competências técnicas e de meios materiais e financeiros suficientes e adequados 
para uma eficaz e sistematizada colaboração e coordenação no combate, protecção e 
apoio às vítimas do tráfico de seres humanos, em especial de crianças e mulheres; 

e) Estabelecer e manter de forma permanente e profissional a cooperação, colaboração 
e a ligação institucional com congéneres sub-regionais e parceiros internacionais.   
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ANEXO 1 

  
Organização Internacional do trabalho 

TERMOS DE REFERÊNCIA ESTUDO SOBRE 

“CARTOGRAFIA DE ACTORES E ANALISE DE MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E 

COLABORAÇÃO DOS INTERVENIENTES NA PROTECÇÃO E APOIO À CRIANÇAS 

VÍTIMAS DE TRÁFICO NA GUINÉ-BISSAU”  

  

 Contexto e justificativa 

  
A Africa ocidental é uma das regiões mais pobre e menos estável do mundo. Além dos grandes 

desafios do desenvolvimento que enfrenta, há um número crescente de tráfico ilícito transnacional, 

especialmente de drogas pesadas, medicamentos falsificados, armas, diamantes e outras pedras 

preciosas, pessoas, etc. Este último, para além de constituir uma grave violação dos direitos e da 

dignidade das vítimas, representa também uma ameaça à estabilidade e um sério obstáculo para o 

surgimento do Estado de Direito.  

  

Apesar de não haver estatísticas suficientemente confiáveis que permitam quantificar este fenómeno 

com exactidão, sabe-se que esta actividade não só tem vindo a crescer ao longo do tempo como 

também tem alimentado e desenvolvido diferentes formas de escravidão. Isto acontece, devido à 

inexistência das disposições legais apropriadas ou à fraca aplicação das leis nacionais existentes e de 

mecanismos eficazes de coordenação e de integração de esforços dos actores nacionais concernantes. 

No decorrer dos últimos anos, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem vindo a desenvolver 

diferentes projectos que visam a eliminação progressiva do trabalho das crianças e a abolição imediata 

das suas piores formas, entre as quais se destaca o tráfico, através do seu Programa Internacional para a 

Abolição do Trabalho Infantil (IPEC). Destaca-se o projecto subregional OIT/AECID IPEC AO 

“Prevenção e eliminação do Trabalho Infantil nos Países da África Ocidental”, apoiado pela 

Cooperação Espanhola, que visa reforçar as capacidades locais e os serviços técnicos do Estado para a 

elaboração e execução de um Plano Nacional de Prevenção e eliminação do trabalho infantil, 

particularmente das suas piores formas, incluindo o tráfico de crianças. 

 

A particularidade do fenómeno do tráfico de crianças na Guiné-Bissau, no que concerne ao seu aspecto 

transnacional, cinge-se no facto da sua prática estar localizada com maior prevalência nas duas regiões 

do leste do país (Bafatá e Gabu), pelo fraco conhecimento do seu carácter interno e pelo número 

reduzido de actores da sociedade civil com capacidade para fornecer um apoio integral no dominío da 

protecção das crianças vítimas do tráfico. 

 

No atelier denominado “Encontro nacional para promoção da coordenação interna e protecção às 

crianças vítimas de tráfico” realizado em Fevereiro de 2012 com o apoio do projecto OIT/AECID 

IPEC AO e da OIM, os actores identificaram como fraquezas no âmbito da protecção de crianças 

vítimas de tráfico, entre outros factores, a inexistência de uma cartografia de actores que intervêm 

no domínio da protecção e de apoio às crianças vítimas de tráfico (com informações completas sobre 
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os seus objectivos, zonas de intervenção, capacidades humanas, etc.), bem como de mecanismos 

eficazes de coordenação e colaboração entre os mesmos actores (ver relatório síntese do referido 

atelier). 

  

O presente estudo é levado à cabo em apoio ao Instituto da Mulher e Criança, particularmente ao 

Comité Nacional para a Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos sob sua tutela, e 

pretende contribuir na análise do estado actual dos mecanismos de cooperação e coordenação entre 

atores multisectoriais para melhor protecção e apoio às vítimas de tráfico e propor soluções para a sua 

melhoria e eficácia e, ainda, apresentar o mapping actualizado dos intervenientes neste domínio, para 

mehor referência no combate à este crime.  

  

Objectivo Geral  

  
O objetivo geral do estudo é de recensear as estruturas de protecção e apoio às crianças vítimas de 

tráfico, a natureza e o âmbito das suas intervenções, nomeadamente no domínio da identificação, 

regresso à família/repatriamento, acolhimento (apoio temporário), reintegração e seguimento.  

 

Objetivos específicos 

  

3. Analizar o estado de cooperação e de coordenação para protecção e apoio às crianças vítimas de 

tráfico entre atores estatais e atores da sociedade civil, incluíndo como elemento central um 

mapping dos actores; 

 

4. Estudar a colaboração entre os actores estatais e não-estatais para identificar prováveis barreiras 

e apresentar recomendações tendentes a facilitar e melhorar a coordenação para protecção e 

apoio às vítimas de tráfico. 

 

 4. Conteúdo do estudo (Tarefas da consultoria) 

  

O estudo incluirá uma análise dos seguintes aspectos: 

 

8. Quadro legal/regulamentar de protecção de crianças  

9. Mapping (perfil alargado e abrangente) das instituições estatais e não estatais intervenientes no 

domínio da protecção de crianças vítimas de tráfico 

10. Desafios relacionados com a cooperação/coordenação entre actores estatais 

11. Desafios relacionados com a cooperação/coordenação entre actores não estatais 

12. Desafios relacionados com a cooperação/coordenação entre os dois tipos de actores 

acima mencionados 

13. Identificação dos desafios de adequação dos serviços disponíveis em atenção às crianças 

vítimas de tráfico em relação ao quadro legal/institucional e em relação também à cooperação 

no seio dos actores estatais, entre os actores da sociedade civil e entre estes dois grupos de 

actores. 

14.  Facilitação de um atelier de restituição do resultado final do estudo  
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. Metodologia  

  

Para efeitos do presente estudo é proposto a metodologia que se segue:  

 

 Elaboração de fichas para colecta de dados  

 Levantamento e análise de informações disponíveis sobre a matéria (publicações, legislações, 

etc.) 

 Entrevistas com os actores intervenientes neste domínio 

 Visita às instituições que prestam serviços de acolhimento/protecção e reinserção 

  

6. Produtos 

  

A consultoria deverá produzir os seguintes produtos: 

1. Proposta de estrutura do documento final, cronograma de actividades, guias de entrevistas e 

questionários, para aprovação antes da execução da consultoria 

2. Projecto de relatório com os resultados preliminares do estudo, incluindo recomendações 

3. Relatório final do estudo integrando os comentários da OIT feitos no relatório referido no ponto 

anterior 

  

O relatório final deve ser acompanhado dos seguintes elementos:  

 Mapping dos actores 

 Resumo executivo das principais lições 

 Análises e recomendações 

 Anexos relativos às instituições e pessoas encontradas com os respectivos contactos, as 

referências bibliográficas, guias de entrevistas e questionários preenchidos 

   

 Qualificações, competências e experiência  

  
O (a) consultor (a) deverá ser de nacionalidade guineense, licenciado em direito ou em ciências sociais 

ou áreas afins e deverá: 

 Ter conhecimentos da legislação guineense e internacional na matéria dos direitos da criança 

(CDC, Convenções da OIT n° 138 e 182 sobre a idade mínima de admissão ao emprego e sobre 

as piores formas de trabalho infantil, respectivamente) 

 Ter bons conhecimentos na matéria do tráfico de seres humanos 

 Esperiência comprovada na realização de estudos 

 Capacidade de redacção de relatórios claros e concisos e de consolidação de informações 

provenientes de várias fontes 

 

8.  Duração da consultoria  

 

A duração da consultoria é de 4 semanas 
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 Organização Internacional do Trabalho 

Estudo Sobre "Actores e Análise de Mecanismos de Coordenação e Colaboração dos Intervenientes na 

                                  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Fase 

 

 
Responsável 

 

 
Tarefas 

 

 
N.º de 

dias 

 Junho 2013 Julho 2013 

sem 26 sem 03-09 sem 10-16 sem 17-23 sem 24-30 se 
 

28   29 30 
 

1    2   3    4   5   6  7 
 

8    9   10  11   12    13   14 
 

15  16   17  18   19     20  21 
 

22    23   24    25   26   27    28 
 

29 

 

 
 
 
 

I. Preparação 

 

 
 
 
 

Consultor 

Contactos Telefónicos e correio 

Electrónico com OIT (Bissau/Dakar) 

 

 
 
 
 

10 

     

Elaboração d e  f i c h a s  para colecta de 

dados 

Levantamento e análise de informações 

disponíveis sobre a matéria (publicações, 

legislação, etc.) 

 
 
 

II. Entrevistas & 

Visitas de terreno 

 
 

 
Consultor 

Entrevistas com os actores 

intervenientes neste domínio 

 
 

 
15 

      

Visita às instituições que prestam 

serviços de acolhimento/protecção e 

reinserção 

Mapping dos Actores 

 
III. Encontro  

nacional 

 

Consultor 

c/apoio OIT 

Encontro de Restituição dos Resultados 

do Estudo 

 
1 

       

 

 
IV. Elaboração 

relatório preliminar 

 
 
 

Consultor 

Projecto de relatório baseado nas 

consultas realizadas durante o 

levantamento e análise das informações, 

entrevistas, visitas às instituições, do 

atelier de restituição dos resultados do 

estudo. 

 
 
 

5 

       

TOTAL   31      

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

AGENDA ENTREVISTAS – ACTORES INTERVENIENTES NA PROTECÇÃO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE TRÁFICO 
Entrevistado/a 
Entrevistado/a por telefone  

Não entrevistado/a  

# 

NOME INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO FUNÇÃO / DEPARTEMENTO CONTACTOS 
DATA / HORA 

        TELEFONE (+245) E-MAILS 

ACTORES ESTATAIS 

1 Carlos Teixeira Direcção Geral das Migrações Chefe de Departamento I. Operações  6610509 carlosalberto.teixeira@or.com Quinta-feira, 
1/08/13, 13h00 

2 Clecthe Sanhá Ministério dos Negócios Estrangeiros Ponto Focal 6648912 cletchesanha@yahoo.com.br Quinta-feira, 
1/08/13,11h00 

3 Mário Clode Polícia Judiciária Ponto Focal 
 5537133 

mamobue11@hotmail.com  Terça-feira, 
30/07/13, 9h00 

4 Alfredo Carrenpul Supremo Tribunal/Curadoria de Menores Curador de Menores 6889862  filomenlo@gmail.com Quinta-feira, 
29/08/13, 14h30 

ACTORES NÃO ESTATAIS 

7 Laudolino C. Medina AMIC / CODEDIC Secretário Nacional /Coordenador Nacional/  6670688 laudolino@hotmail.com Quinta-feira 
1/08/13 15h00 

8 Maria de Fatima Vieira UNTG Ponto Focal TC/Membro Comissão Tripartida 6876115/5538898 mafavieira@live.com.pt Quinta-feira, 
1/08/13, 10h00 

9 Mariama Camarà CGSI Ponto Focal TC/Membro Comissão Tripartida 6951624 marie.camar@yahoo.com Terça-feira, 
30/07/13, 11h00 

10 António Infanda REJE Ponto Focal 5311671 yurnama87@gmail.com  Segunda-feira, 
4/09/13, 10h00 

11 Malam Baió SOS Talibé Secretário Executivo 6637087 ctalibe@hotmail.com Segunda-feira, 
29/07/13, 
13h00 

12 Helena Said Juventude Islâmica Coordenadora do Projecto de 
Reinserção e Reintegração Familiar das 
Crianças Talibés de Bissau 

5289796/6672753 helenasaid2005@yahoo.com.br  Sexta-feira, 
2/08/13 17h30 

13 Emanuel Fernandes Pessoa Recurso Ex-Coordenador CNPLCTSH 5127073 emanuelimc@yahoo.com.br Segunda-feira, 
29/07/13, 10h00  

mailto:carlosalberto.teixeira@or.com
mailto:cletchesanha@yahoo.com.br
mailto:mamobue11@hotmail.com
mailto:filomenlo@gmail.com
mailto:laudolino@hotmail.com
mailto:mafavieira@live.com.pt
mailto:marie.camar@yahoo.com
mailto:yurnama87@gmail.com
mailto:ctalibe@hotmail.com
mailto:helenasaid2005@yahoo.com.br
mailto:emanuelimc@yahoo.com.br
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ANEXO 4 

FICHA DE LEVANTAMENTO ACTORES INTERVENIENTES NA PROTECÇÃO E APOIO À CRIANÇAS VÍTIMAS DE 
TRÁFICO NA GUINÉ-BISSAU 

 

Agradecemos que preencham o questionário e respondam às perguntas com base na realidade da vossa Instituição. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU ORGANIZAÇÃO 
 

Nome e Sigla:___________________________________________________________________ 

Sede: _________________________________________________________________________ 

Contactos: 

Telefone__________________ Fax_________________ Email___________________________ 

Nome do responsável:______________________________ Função:______________________ 

Carácter da Instituição/Organização: 

1. Estatal  

2. Não Estatal  

Tipo e Natureza da Instituição 

1. Pública  

2. Privada  

3. ONG 

4. Mista (semi-pública) 

5. Associação de Base/Comunitária 

6. Rede (Fórum, Plataforma, Coligação) 

7. Outro (s)________________________________________________________________ 

Zonas geográficas de actuação:  

Região 

1. Bafatá      

2. Bolama/Bijagós     

3. Cacheu 

4. Gabú 

5. Oio 

6. Quinara 

7. Tombali 

8. SAB 

9. Sub-regional  
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Domínios de Intervenção (protecção criança vítima de tráfico):  

1. Liberdades e Direitos Civis 

 (legislação/política e aplicação da lei, registo de nascença, casamento forçado e precoce, abandono de crianças, 

mutilação genital feminina, não escolarização de raparigas, direitos sociais e de desenvolvimento)12 

2. Ambiente Familiar e Comunitária  

(pobreza, delinquência e prostituição infantil, condições de habitação, meninos de “criação" (violência doméstica, 

protecção alternativa, acolhimento e adopção) 

3. Saúde e Bem-Estar  

(acesso aos serviços sanitários, cuidados primários, assistência médica e medicamentosa, infra-estruturas e 

equipamentos, água e saneamento, portadoras de deficiência) 

4. Educação, Recreação, e Actividades Culturais  

(acesso e inserção escolar/aprendizagem e formação profissional, recreativa e cultural) 

5. Medidas Especiais de Protecção  

(exploração e abuso sexual de menores, trabalho infantil) 

6. Outro  

(Especificar) ________________________________________________________________ 

Principal Domínio de intervenção:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Temáticas específicas de Domínios de intervenção (máximo 3): ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Principais actividades / projectos desenvolvidos e em curso (título/zona geográfica/fonte de 

financiamento/duração)13: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

2. RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÕES NA INSTITUIÇÃO 

 

2.1. Levantamento dos Recursos Humanos (RH)  

                                                           
12 Entre parêntesis estão identificadas as temáticas específicas dos domínios de intervenção 
13 Caso o espaço não seja suficiente, favor preencher em folhas soltas, fazendo menção ao título do campo “Principais actividades” 
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Nº Total de Funcionários Locais (FL): ____ 

Nº Total de Expatriados (EXP): ____ 

Nº Total de Voluntários (V): ____ 

Nº Total de Estagiários (EST): ____ 

Nº Total de Funcionários por zona de intervenção: ____, _____, _____, _____, _____,  

 
 

2.2. Género 
Homens Mulheres 

FL EXP V EST FL EXP V EST 

N.º Total         

 
 

2.3 Formação Académica e 
Profissional 

Funcionários 
Locais 

Expatriados Voluntários Estagiários 

Ensino Básico (até 9ª classe)     

Secundário (10-12ª)     

Ensino não Superior (cursos 
técnico-profissionais, 
formações, etc.) 

    

Bacharelato     

Licenciatura     

Mestrado     

Doutoramento     

Outra: ______________     
 

2.4 Áreas de Formação 
Funcionários 

Locais 
Expatriados Voluntários Estagiários 

Ciências Sociais     

Educação/Formação     

Direito     

Saúde     

Economia/Contabilidade     

Agricultura     

Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

    

Marketing e Publicidade     

Engenharias Civil, Ambiente, 
Saneamento, etc. 

    

Relações Internacionais     

Línguas e Literatura     

Outra: ______________     
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2.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÕES 
 

Há quanto tempo trabalham na 
Instituição 

Funcionários 
Locais 

Expatriados Voluntários Estagiários 

Menos de 3 meses     

3 a 6 meses     

1 ano     

1 a 2 anos     

Mais de 2 anos     
 
 

3. FONTES DE FINANCIAMENTO 4. PARCEIROS 

Quais são as suas fontes de financiamento?  Trabalha com que Instituições? 

Estado  Estado  

Privado  Privado  

ONGs Locais  ONGs Locais  

ONGs Internacionais  ONGs Internacionais  

Organismos Internacionais Bilaterais  Organismos Internacionais Bilaterais  

Organismos Internacionais Multilaterais  Organismos Internacionais Multilaterais  

Religiosos   Religiosos  

Agrupamentos/Associações Locais  Agrupamentos/Associações Locais  

Outras: _____________________  Outras: _____________________  
 
  

5. OBSTÁCULOS ENFRENTADOS E NECESSIDADES FUTURAS14 

OBSTÁCULOS ENFRENTADOS NECESSIDADES FUTURAS 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Obrigado pela Colaboração! 
                                                           
14 Caso o espaço não seja suficiente, favor preencher em folhas soltas, fazendo menção ao título do campo 
“Obstáculos enfrentados” 
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ANEXO 5 

Mapping Geral Actores Intervenientes Domínio Protecção Crianças Vítimas de Tráfico15 
Outubro 2013 

Nº SIGLA ORGANIZAÇÃO Pessoa 
Recurso 

Actividades de 
Protecção Crianças 
Vítimas de Tráfico 

  

TLM E-mail 

ACTORES ESTATAIS  

1.  CGGN Comando Geral da 
Guarda Nacional 
(Ministério do Interior)  

Mussa Indjai, 
Coordenador 

Combate ao Tráfico de 
Seres Humanos 

+2455219797 moiindjai@hotmail.com   

2.  CM Curadoria de Menores   Alfredo 
Carenpul, 
Curador de 
Menores 
(Delegado do 
Procurador 
Geral da 
República para 
os assuntos 
relativos a 
crianças 
menores de 18 
anos de idade) 

Desenvolvimento dos 
actos processuais 
dentro do Tribunal 
como também nos 
contextos familiares de 
colocação, 
assegurando o respeito 
do princípio do 
interesse superior da 
criança 

+2456889862  

3.  DGMF Direcção Geral de 
Migração e Fronteira 
(Guarda Nacional, 
Ministério do Interior)  

Carlos Alberto 
S. Teixeira, 
Chefe de 
Departamento I. 
Operações 

Controlo das fronteiras: 
intercepção dos casos 
de tráfico e o 
referenciamento das 
crianças vítimas para 
os serviços de 
assistência e mediação 
familiar, bem como de 
reintegração 

+2456610509  

                                                           
15 Ver ficheiro electrónico “QUADRO DE CARECTIRIZAÇÃO DE ACTOR INTERVENIENTE NA PREVENÇÃO E NA PROTECÇÃO CRIANÇA VÍTIMA DE TRÁFICO”. 

mailto:moiindjai@hotmail.com
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4.  IMC Instituto da Mulher e 

Criança (Ministério da 
Solidariedade Social)  

Nivaldo 
Gomes, 
Assistente 
Administrativo 

Mediação dos casos, 
encaminhamento e 
seguimento dos casos 
de tráfico de crianças 

+2455737373 
+2456645855 
5362170 

minaciamendes@yaoo.com.br   
datchy72@yahoo.com.br  

5.  MENJCD Ministério da Educação 
Nacional, Juventude, 
Cultura e Desportos   

Maria francisca 
M. Dabó, 
Directora Geral 
AENF 

Inserção escolar de 
crianças vítimas de 
tráfico 

+2455803826 neneoda@yahoo.com.br    

6.  MFPRETSS Ministério da Função 
Pública, Reforma do 
Estado, Trabalho e 
Segurança Social 

Jorge 
Domingos da 
Costa, Ponto 
Focal Comissão 
Nacional de 
Combate à 
Exploração do 
Trabalho Infantil 

Eliminação do 
Trabalho de Menores 

+2455312768 wilkomsettimi@sep.pt    
 

7.  MJ Ministério da Justiça   Harmonização das leis 
nacionais com o direito 
costumeiro e 
internacional 

  

8.  MNE Ministério dos Negócios 
Estrangeiros   

Cletche Sanhá, 
Ponto Focal 

Promover a 
participação e o 
seguimento dos 
compromissos 
internacionais da 
Guiné-Bissau (Acordos 
e Convenções 
Internacionais 
Adoptados) 

+2456648912 cletchesanha@yahoo.com.br  

9.  PJ Polícia Judiciária   Mário Clodé, 
Ponto Focal 

Reunião de provas, 
procura e detenção 
dos autores de tráfico  
e Verificação e 
fundamentação das 
infracções à Lei Penal  

+2455537133 maclobue75@gmail.com  

mailto:minaciamendes@yaoo.com.br
mailto:datchy72@yahoo.com.br
mailto:neneoda@yahoo.com.br
mailto:wilkomsettimi@sep.pt
mailto:cletchesanha@yahoo.com.br
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ACTORES NÃO-ESTATAIS 

10.  AMIC Associação dos Amigos da 
Criança  

Laudolino 
Carlos Medina, 
Secretário 
Executivo 

Prevenção e ajuda 
ao regresso e a 
reinserção de 
crianças vítimas do 
tráfico (2 Centros de 
Passagem em 
Bissau e Gabú) 

+2456670688 
+2455370440 

laudolino@hotmail.com  
ferca7562@hotmail.com   

11.  CGSIGB Confederação geral dos 
Sindicatos Independentes 
da Guiné-Bissau  

Mariama Elie 
Camara, Ponto 
Focal do 
Trabalho Infantil 

Educação e 
Retenção de 
Crianças Vítimas do 
Trabalho Infantil 

+2455239899 marie.camar1969@gmail.com   

12.  CNI Conselho Nacional Islâmico Aladje Lâmine 
Sambú, Chefe de 
Departamento de 
Planificação 

Colóquios e 
Conferências sobre o 
Islâo 

+2456371050  

13.  CNJI-GB Comunidade Nacional da 
Juventude Islâmica da Guiné-
Bissau  

Helena Hassana 
Said, Coordenadora 
do Projecto de 
Reinserção e 
Reintegração 
Familiar das 
Crianças Talibés de 
Bissau 

Inserção e reintegração 
voluntaria as famílias  
Biológicas 

+2455289796 
+2456672753  
+221774502655 

helenasaid@yahoo.com.br   

14.  CSAI Conselho Superior para os 
Assuntos Islâmicos   

Alanso Fati, Ponto 
Focal 

 +2456674077 roppaguinebissau@yahoo.fr   

15.  DIVUTEC Associação Guineense de 
Estudos e Divulgação de 
Tecnologias Apropriadas  

Demba Baldé, 
Coordenador 

Protecção de Crianças e 
do Meio Ambiente 

+2456622913 divutec@yahoo.com.br   
 

mailto:laudolino@hotmail.com
mailto:ferca7562@hotmail.com
mailto:marie.camar1969@gmail.com
mailto:helenasaid@yahoo.com.br
mailto:roppaguinebissau@yahoo.fr
mailto:divutec@yahoo.com.br
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16.  REJE Rede de Jovens Educadores  Augusto Braima de 

Sá, Coordenador 
Sensibilização 
comunitária, 
Formação/capacitação 
das comunidades e 
actores envolventes, 
Auscultação / 
Aconselhamento e 
orientação e Reinserção 
escolar, profissional, 
social e familiar 

+245 524 08 08 redejoved@hotmail.com   

17.  SOS Crianças -
Talibés-GB 

Djamatul-Huda   Malam Baió (Ciro), 
Secretário Executivo 

Prevenção e ajuda ao 
regresso e a reinserção 
de crianças vítimas do 
tráfico (1 Centro de 
Acolhimento em Bafatá) 

+2455289796 
+2456672753 
+221774502655 

mubacharata@hotmail.com   

18.  UNTG União Nacional dos 
Trabalhadores da Guiné  

Maria de Fátima 
Vieira, Ponto Focal 
do Trabalho Infantil 

Formação sobre leis 
laborais e convenções 
internacionais 

2456620373 untgs.gb@hotmail.com   

 

 

mailto:redejoved@hotmail.com
mailto:mubacharata@hotmail.com
mailto:untgs.gb@hotmail.com
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ANEXO 6 

DIRECTRIZES E PRINCÍPIOS RECOMENDADOS SOBRE DIREITOS HUMANOS E TRÁFICO DE PESSOAS  

PRINCÍPIOS RECOMENDADOS SOBRE DIREITOS HUMANOS E TRÁFICO DE PESSOAS * 

A primazia dos direitos humanos 

1. Os direitos humanos das vítimas de tráfico deverão estar no centro de todos os esforços de prevenção e combate ao tráfico de pessoas e 

de protecção, assistência e reparação das vítimas. 

2. Os Estados têm a obrigação, nos termos do direito internacional, de agir com a devida diligência a fim de prevenir o tráfico de pessoas, 

investigar e perseguir judicialmente os traficantes e assistir e proteger as vítimas de tráfico. 

3. As medidas de combate ao tráfico de pessoas não deverão afectar negativamente os direitos humanos e a dignidade das pessoas, em 

particular os direitos das vítimas de tráfico, e dos migrantes, pessoas internamente deslocadas, refugiados e requerentes de asilo. 

Prevenção do tráfico de pessoas 

4. As estratégias destinadas a prevenir o tráfico de pessoas deverão actuar sobre a procura, enquanto causa profunda do problema. 

5. Os Estados e as organizações intergovernamentais deverão assegurar que as suas intervenções actuam sobre os factores que aumentam a 

vulnerabilidade ao tráfico, nomeadamente a desigualdade, a pobreza e todas as formas de discriminação. 

6. Os Estados deverão actuar com a devida diligência na identificação e eliminação do envolvimento ou da cumplicidade do sector público 

no tráfico de pessoas. Todos os funcionários públicos suspeitos de implicação em tráfico de pessoas deverão ser objecto de investigação, 

julgados e, se condenados, adequadamente punidos. 

Protecção e assistência 

7. As pessoas vítimas de tráfico não deverão ser detidas, acusadas ou perseguidas judicialmente em virtude da sua entrada ou residência 

ilegal nos países de trânsito e de destino, ou do seu envolvimento em actividades ilegais, na medida em que tal envolvimento seja 

consequência directa da sua situação de vítimas de tráfico. 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_14.htm#_ftn1
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_14.htm#_ftn1
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8. Os Estados deverão garantir a protecção das vítimas de tráfico contra novas explorações e malefícios e o seu acesso a cuidados físicos e 

psicológicos adequados. Essa protecção e esses cuidados não deverão ser condicionados pela capacidade ou disponibilidade da vítima para 

cooperar nos processos judiciais.  

9. As vítimas de tráfico deverão beneficiar de assistência jurídica ou outra ao longo de todos os processos penais, civis ou de outra natureza 

instaurados contra os presumíveis traficantes. Os Estados deverão conceder protecção e autorizações de residência temporárias às vítimas e 

testemunhas no decorrer dos processos judiciais. 

10. As crianças vítimas de tráfico serão identificadas como tal. O seu interesse superior será a consideração primacial em todos os 

momentos. As crianças vítimas de tráfico beneficiarão de uma assistência e protecção adequadas. Serão plenamente tidas em conta as suas 

vulnerabilidades, direitos e necessidades especiais. 

11. Tanto o Estado de acolhimento como o Estado de origem deverão garantir o regresso seguro (e, na medida do possível, voluntário) das 

pessoas vítimas de tráfico. às vítimas de tráfico deverão ser oferecidas alternativas legais ao repatriamento caso seja razoável supor que este 

coloca graves riscos à sua segurança e/ou à segurança das suas famílias. 

Criminalização, punição e reparação 

12. Os Estados deverão adoptar as medidas adequadas, de natureza legislativa ou outra, que sejam necessárias para tipificar como 

infracções penais o tráfico de pessoas, os seus actos constitutivos * e condutas conexas *. 

13. O tráfico de pessoas, incluindo os seus actos constitutivos e condutas conexas, cometido por agentes governamentais ou não 

governamentais, deverá ser objecto de investigação, acção penal e decisões judiciais eficazes por parte dos Estados.  

14. Os Estados deverão garantir que o tráfico de pessoas, seus actos constitutivos e infracções conexas constituam infracções passíveis de 

extradição ao abrigo da legislação nacional e tratados de extradição. Os Estados deverão cooperar entre si para assegurar que os 

correspondentes processos de extradição são tramitados em conformidade com o direito internacional. 

15. Serão aplicadas sanções efectivas e proporcionais às pessoas individuais e colectivas declaradas culpadas de tráfico ou das respectivas 

infracções constitutivas ou conexas. 

16. Os Estados deverão, nos casos apropriados, congelar e confiscar os bens das pessoas individuais e colectivas envolvidas no tráfico de 

pessoas. Na medida do possível, os bens confiscados serão utilizados para apoiar e indemnizar as vítimas de tráfico. 

17. Os Estados deverão garantir o acesso das vítimas de tráfico a vias legais de recurso eficazes e adequadas. 
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DIRECTRIZES RECOMENDADAS SOBRE DIREITOS HUMANOS E TRÁFICO DE PESSOAS 

Directriz 1: Promoção e protecção dos direitos humanos 

As violações de direitos humanos constituem tanto uma causa como uma consequência do tráfico de pessoas. Nesta conformidade, é 

fundamental situar a protecção de todos os direitos humanos no centro de quaisquer medidas adoptadas a fim de prevenir e erradicar o 

tráfico. As medidas de combate ao tráfico de pessoas não deverão afectar negativamente os direitos humanos e a dignidade das pessoas e, 

em particular, os direitos das vítimas de tráfico, migrantes, pessoas internamente deslocadas, refugiados e requerentes de asilo. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não governamentais, devem considerar a possibilidade de: 

1. Tomar providências a fim de assegurar que as medidas adoptadas com o objectivo de prevenir e combater o tráfico de pessoas não têm 

impacto negativo sobre os direitos e a dignidade das pessoas, incluindo vítimas de tráfico. 

2. Consultar os órgãos judiciais e legislativos, instituições nacionais de direitos humanos e sectores relevantes da sociedade civil no âmbito 

do desenvolvimento, adopção, aplicação e revisão da legislação, das políticas e dos programas de combate ao tráfico. 

3. Desenvolver planos de acção nacionais destinados a eliminar o tráfico. Este processo deverá ser utilizado para estabelecer ligações e 

parcerias entre as instituições governamentais que trabalham na área do combate ao tráfico e/ou na assistência às vítimas de tráfico, e os 

sectores relevantes da sociedade civil. 

4. Tomar cuidados especiais para garantir que a questão da discriminação com base no sexo seja sistematicamente tida em conta aquando 

da proposição de medidas de combate ao tráfico, com o objectivo de garantir que tais medidas não sejam aplicadas de forma 

discriminatória. 

5. Proteger o direito de todas as pessoas à liberdade de movimentos e garantir que as medidas de combate ao tráfico não violam este direito. 

6. Garantir que a legislação, as políticas, os programas e as intervenções de combate ao tráfico não afectam o direito de todas as pessoas, 

incluindo vítimas de tráfico, a procurar e beneficiar de asilo em caso de perseguição, em conformidade com o direito internacional em 

matéria de refugiados, nomeadamente através da aplicação efectiva do princípio do non refoulement. 

7. Estabelecer mecanismos destinados a supervisionar o impacto, em termos de direitos humanos, das leis, políticas, programas e 

intervenções de combate ao tráfico. Deverá ser considerada a possibilidade de confiar esta função a instituições nacionais de direitos 

humanos independentes, caso estes organismos existam. As organizações não-governamentais que trabalham com as vítimas de tráfico 

deverão ser encorajadas a participar no controlo e na avaliação do impacto das medidas de combate ao tráfico ao nível dos direitos 

humanos. 

8. Apresentar informação detalhada relativa às medidas por si adoptadas para prevenir e combater o tráfico, nos seus relatórios periódicos 

aos órgãos das Nações Unidas de controlo da aplicação dos tratados de direitos humanos *. 
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9. Garantir que os acordos de cooperação bilateral, regional e internacional e outras leis e políticas relativas ao tráfico de pessoas não 

afectam os direitos, obrigações ou responsabilidades dos Estados ao abrigo do direito internacional, nomeadamente das normas de direitos 

humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. 

10. Oferecer assistência técnica e financeira aos Estados e sectores relevantes da sociedade civil para efeitos de desenvolvimento e 

aplicação de estratégias de combate ao tráfico baseadas nos direitos humanos.  

Directriz 2: Identificação das vítimas de tráfico e dos traficantes 

O tráfico de pessoas significa muito mais do que o movimento organizado de pessoas com fins lucrativos. O factor adicional fundamental 

que distingue o tráfico da introdução clandestina de migrantes é a presença da força, coacção ou fraude em todo o processo ou em 

determinada fase do mesmo – sendo tal fraude, força ou coacção utilizada para fins de exploração. Embora estes factores adicionais possam 

por vezes ser óbvios, são frequentemente difíceis de provar sem uma investigação aprofundada. A ausência de uma identificação correcta 

da vítima de tráfico é susceptível de resultar em novas negações dos direitos da pessoa em causa. Os Estados têm, assim, a obrigação de 

garantir que tal identificação é possível e tem efectivamente lugar. 

Os Estados estão também obrigados a actuar com a devida diligência a fim de identificar os traficantes *, incluindo os que se encontram 

envolvidos no controlo e na exploração das vítimas de tráfico. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não governamentais, devem considerar a possibilidade de:  

1. Definir directrizes e procedimentos para as autoridades e funcionários públicos competentes, tais como polícias, guardas fronteiriços, 

funcionários dos serviços de imigração e outros que participem na detecção, detenção, recepção e encaminhamento de migrantes em 

situação irregular, a fim de possibilitar a identificação rápida e precisa das vítimas de tráfico. 

2. Garantir a formação adequada das autoridades e funcionários públicos competentes na identificação das vítimas de tráfico e aplicação 

correcta das directrizes e procedimentos acima referidos. 

3. Assegurar a cooperação entre as autoridades, funcionários e organizações não governamentais competentes a fim de facilitar a 

identificação das vítimas de tráfico e a prestação de assistência às mesmas. A organização e execução desta cooperação deverão ser 

formalizadas, a fim de optimizar a respectiva eficácia. 

4. Identificar pontos de intervenção adequados para assegurar que os migrantes actuais e potenciais sejam alertados para os possíveis 

perigos e consequências do tráfico e recebam informação que lhes permita procurar assistência, se necessário. 

5. Assegurar que as pessoas vítimas de tráfico não sejam perseguidas judicialmente por violação das leis de imigração ou pelas actividades 

em que estejam envolvidas como consequência directa da sua situação de vítimas de tráfico. 

6. Assegurar que as vítimas de tráfico não sejam, em caso algum, detidas pelos serviços de imigração ou sujeitas a qualquer outra forma de 

detenção. 
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7. Assegurar a existência de procedimentos e processos para a recepção e o exame dos pedidos de asilo apresentados pelas vítimas de 

tráfico e pessoas introduzidas clandestinamente no território do Estado, assim como o respeito e a garantia do princípio do non refoulement 

em todas as circunstâncias. 

Directriz 3: Pesquisa, análise, avaliação e difusão 

Estratégias de combate ao tráfico eficazes e realistas deverão ter por base em informações, experiências e análises fidedignas e actualizadas. 

é fundamental que todas as partes envolvidas no desenvolvimento e execução destas estratégias possuam e mantenham uma clara 

compreensão de tais questões. 

Os meios de comunicação social têm um importante papel a desempenhar na sensibilização da opinião pública para o fenómeno do tráfico, 

mediante o fornecimento de informação correcta em conformidade com as normas de deontologia profissional. 

Os Estados e, se apropriado, as organizações intergovernamentais e não governamentais, devem considerar a possibilidade de:  

1. Adoptar e utilizar sistematicamente a definição de tráfico internacionalmente acordada, consagrada no Protocolo de Palermo *.  

2. Padronizar a recolha de dados estatísticos relativos ao tráfico e movimentos conexos (tais como a introdução clandestina de migrantes) 

que possam incluir um elemento de tráfico. 

3. Garantir que os dados relativos aos indivíduos vítimas de tráfico são desagregados por idade, sexo, etnia e outras características 

relevantes. 

4. Levar a cabo, apoiar e reunir pesquisas sobre o tráfico. Tais pesquisas deverão estar firmemente baseadas em princípios éticos, 

nomeadamente na compreensão da necessidade de não voltar a traumatizar as vítimas de tráfico. As metodologias de pesquisa e técnicas 

interpretativas deverão ser da mais alta qualidade. 

5. Observar e avaliar a relação entre os objectivos das leis, políticas e intervenções de combate ao tráfico e o seu verdadeiro impacto. Em 

particular, garantir que sejam feitas distinções entre as medidas que reduzem efectivamente o tráfico e as medidas que podem ter como 

efeito a transferência do problema de um local ou grupo para outro. 

6. Reconhecer a importante contribuição que os sobreviventes de tráfico podem dar, numa base estritamente voluntária, para o 

desenvolvimento e execução das intervenções contra o tráfico e para a avaliação do seu impacto. 

7. Reconhecer o papel central que as organizações não governamentais podem desempenhar no aperfeiçoamento da resposta dos serviços 

responsáveis pela aplicação da lei ao fenómeno do tráfico, através do fornecimento às autoridades competentes de informação sobre casos 

de tráfico de pessoas e tendências na matéria, tendo em conta a necessidade de salvaguardar a privacidade das vítimas de tráfico. 
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Directriz 4: Garantia de um enquadramento jurídico adequado 

A inexistência de legislação específica e/ou adequada sobre o tráfico de pessoas, a nível nacional, tem sido identificada como um dos 

principais obstáculos à luta contra este problema. Existe uma necessidade urgente de harmonizar as definições legais, os procedimentos e a 

cooperação a nível nacional e regional, em conformidade com as normas internacionais. O desenvolvimento de um enquadramento jurídico 

adequado e compatível com os instrumentos e normas internacionais pertinentes irá também desempenhar um papel importante na 

prevenção do tráfico e exploração conexa. 

Os Estados devem considerar a possibilidade de: 

1. Alterar ou adoptar legislação nacional em conformidade com as normas internacionais, de forma a que o crime de tráfico fique definido 

em termos precisos na legislação nacional e sejam fornecidas directrizes detalhadas quanto aos seus diversos elementos puníveis. Todas as 

práticas abrangidas pela definição de tráfico, tais como a servidão por dívidas, o trabalho forçado e a prostituição forçada, deverão também 

ser criminalizadas. 

2. Adoptar legislação que preveja a responsabilidade administrativa, civil e, se adequado, penal das pessoas colectivas por delitos de tráfico 

de pessoas, para além da responsabilidade das pessoas individuais. Rever a legislação em vigor, os controlos administrativos e as condições 

relativas ao licenciamento e funcionamento de empresas que possam servir de cobertura ao tráfico de pessoas, tais como agências 

matrimoniais, agências de emprego, agências de viagens e serviços de acompanhantes. 

3. Estabelecer na legislação sanções penais eficazes e proporcionais (incluindo penas privativas de liberdade que dêem lugar a extradição 

no caso de pessoas singulares). Sempre que adequado, a legislação deverá também prever penas acessórias a aplicar às pessoas 

consideradas culpadas de tráfico em circunstâncias agravantes, nomeadamente delitos de tráfico de crianças ou delitos cometidos por 

funcionários públicos ou com a sua cumplicidade. 

4. Adoptar disposições legislativas com vista à apreensão dos instrumentos e produtos do tráfico e delitos conexos. Sempre que possível, a 

legislação deverá especificar que os produtos apreendidos serão utilizados em benefício das vítimas de tráfico. Deverá ser considerada a 

possibilidade de criar um fundo de indemnização para as vítimas de tráfico e de utilizar os bens apreendidos para financiar tal fundo. 

5. Garantir que a legislação impeça a acusação, detenção ou punição das vítimas de tráfico em virtude da ilegalidade da sua entrada ou 

permanência no país ou das actividades em que estejam envolvidas em consequência directa da sua situação de vítimas de tráfico. 

6. Garantir que a protecção das vítimas de tráfico seja incorporada na legislação de combate ao tráfico, incluindo protecção contra a 

deportação ou o repatriamento sumários sempre que existam motivos razoáveis para concluir que tal deportação ou repatriamento 

representam um risco significativo para a segurança da vítima de tráfico e/ou da sua família. 

7. Assegurar a protecção legal das vítimas de tráfico que concordem voluntariamente em cooperar com as autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei, incluindo a protecção do seu direito de permanecer legalmente no país de destino na pendência de qualquer processo 

judicial. 
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8. Adoptar medidas eficazes para garantir a prestação de informação e assistência jurídica às vítimas de tráfico, numa língua que 

compreendam, bem como de um apoio social adequado e suficiente para satisfazer as suas necessidades imediatas. Os Estados deverão 

assegurar que a prestação de tal informação, assistência e apoio imediato não seja discricionária, mas que esteja disponível, enquanto 

direito, para todas as pessoas que tenham sido identificadas como vítimas de tráfico. 

9. Garantir a consagração legal do direito das vítimas de tráfico a interpor acções de responsabilidade civil contra os alegados traficantes. 

10. Garantir que a protecção das testemunhas fique consagrada na lei. 

11. Assegurar a previsão legal da punição do envolvimento ou cumplicidade do sector público no tráfico de pessoas e exploração conexa. 

Directriz 5: Garantia de uma resposta adequada ao nível da aplicação da lei 

Embora existam indícios que sugerem que o tráfico de pessoas está a aumentar em todas as regiões do mundo, poucos traficantes têm sido 

capturados. Uma maior eficácia na aplicação da lei será um factor de dissuasão dos traficantes e terá, assim, um impacto directo sobre a 

procura. 

Uma resposta adequada ao tráfico, ao nível da aplicação da lei, depende da cooperação das vítimas de tráfico e outras testemunhas. Em 

muitos casos, as pessoas demonstram relutância ou incapacidade em denunciar os traficantes ou testemunhar devido a falta de confiança na 

polícia e no sistema judicial e/ou devido à inexistência de mecanismos de protecção eficazes. Estes problemas são agravados caso 

funcionários responsáveis pela aplicação da lei se encontrem envolvidos ou sejam cúmplices no tráfico. Há que adoptar medidas firmes a 

fim de assegurar a investigação, perseguição judicial e punição dos implicados no tráfico. Os funcionários responsáveis pela aplicação da 

lei devem também ser sensibilizados para a necessidade primordial de garantir a segurança das vítimas de tráfico. Esta responsabilidade 

incumbe ao investigador e não admite excepções. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não-governamentais, devem considerar a possibilidade de: 

1. Sensibilizar as autoridades e funcionários responsáveis pela aplicação da lei para a sua responsabilidade primacial de garantir a 

segurança e o bem-estar imediato das vítimas de tráfico. 

2. Assegurar que o pessoal responsável pela aplicação da lei recebe formação adequada para a investigação e condução dos processos 

judiciais nos casos de tráfico. Esta formação deve ser sensível às necessidades das vítimas de tráfico, particularmente mulheres e crianças, e 

deve reconhecer o valor prático da previsão de incentivos para que as vítimas de tráfico se disponibilizem a denunciar os traficantes. 

Deverá ser considerada a possibilidade de levar as organizações não-governamentais relevantes a participar nessa formação, a fim de 

incrementar a respectiva pertinência e eficácia. 

3. Dotar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei das competências e dos adequados meios de investigação que lhes permitam 

investigar e perseguir judicialmente os suspeitos de tráfico. Os Estados devem encorajar e apoiar o desenvolvimento de procedimentos de 

investigação pró-activos que evitem uma dependência excessiva do depoimento das vítimas. 
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4. Estabelecer unidades especializadas de combate ao tráfico (constituídas por mulheres e homens) a fim de promover a competência e o 

profissionalismo. 

5. Garantir que as estratégias de combate ao tráfico se centrem e se continuem a centrar nos traficantes e que os esforços empreendidos no 

domínio da aplicação da lei não coloquem as vítimas de tráfico em risco de serem punidas por infracções cometidas em consequência da 

sua situação. 

6. Pôr em prática medidas destinadas a assegurar que as operações “de salvamento” não comprometam ainda mais os direitos e a dignidade 

das vítimas de tráfico. Tais operações apenas deverão ter lugar após terem sido postos em prática procedimentos apropriados e adequados 

para responder às necessidades das vítimas de tráfico assim libertadas. 

7. Sensibilizar a polícia, os magistrados e as autoridades fronteiriças, de imigração e judiciais, e os profissionais de segurança social e saúde 

pública, para o problema do tráfico, e garantir uma formação especializada nas áreas da identificação dos casos de tráfico, combate ao 

tráfico e protecção dos direitos das vítimas. 

8. Desenvolver esforços apropriados para proteger cada vítima de tráfico ao longo do processo de inquérito e julgamento e em qualquer 

período subsequente durante o qual a segurança da vítima assim o exija. Programas de protecção apropriados podem incluir todos ou alguns 

dos seguintes elementos: identificação de um local seguro no país de destino; acesso a aconselhamento jurídico independente; protecção da 

identidade ao longo do processo judicial; identificação de opções para a permanência no país, o realojamento ou o repatriamento. 

9. Encorajar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei a trabalharem em parceria com organizações não governamentais a fim de 

garantir a prestação do necessário apoio e assistência às pessoas vítimas de tráfico. 

Directriz 6: Protecção e apoio das vítimas de tráfico 

O ciclo do tráfico não pode ser quebrado sem ter em atenção os direitos e as necessidades das vítimas de tráfico. Todas as vítimas de 

tráfico, sem discriminação, devem beneficiar de uma protecção e de um apoio adequados. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não-governamentais, devem considerar a possibilidade de: 

1. Garantir, em cooperação com organizações não-governamentais, a disponibilização de um alojamento seguro e adequado que satisfaça as 

necessidades das vítimas de tráfico. A concessão de tal alojamento não deverá ser subordinada à disponibilidade das vítimas para depor no 

âmbito do processo penal. As vítimas de tráfico não devem ser mantidas nos centros de detenção dos serviços de imigração, outros 

estabelecimentos de detenção ou refúgios para pessoas sem-abrigo. 

2. Garantir, em parceria com organizações não-governamentais, o acesso das vítimas de tráfico a cuidados de saúde básicos e serviços de 

aconselhamento. As vítimas de tráfico não devem ser obrigadas a aceitar tal apoio e assistência e não devem ser sujeitas a testes 

obrigatórios para rastreio de doenças, incluindo a infecção por VIH/SIDA. 
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3. Garantir que as vítimas de tráfico sejam informadas do seu direito de acesso aos representantes diplomáticos e consulares do Estado da 

sua nacionalidade. O pessoal das embaixadas e consulados deve receber uma formação adequada que lhes permita responder aos pedidos de 

informação e assistência das vítimas de tráfico. Estas disposições não se aplicam às vítimas de tráfico requerentes de asilo. 

4. Garantir que os processos judiciais em que se encontrem envolvidas as vítimas de tráfico não prejudicam os seus direitos, a sua 

dignidade ou o seu bem-estar físico ou psicológico. 

5. Garantir a prestação, às vítimas de tráfico, de assistência jurídica ou de outro tipo relativamente a quaisquer processos de natureza penal, 

civil ou outra instaurada contra os traficantes/exploradores. As vítimas devem receber informação num idioma que compreendam. 

6. Garantir uma protecção eficaz das vítimas de tráfico contra danos, ameaças ou intimidações por parte dos traficantes e pessoas a eles 

associadas. Para este fim, não deverá ser revelada publicamente a identidade das vítimas de tráfico e a sua privacidade deverá ser respeitada 

e protegida na máxima medida possível, tendo em conta o direito de qualquer arguido a um julgamento justo. As vítimas de tráfico devem 

ser plena e antecipadamente alertadas para as dificuldades inerentes à protecção das suas identidades e não lhes devem ser dadas 

expectativas falsas ou irrealistas quanto às possibilidades das agências responsáveis pela aplicação da lei a este respeito. 

7. Garantir o regresso seguro e, sempre que possível, voluntário das vítimas de tráfico e explorar a possibilidade de residência no país de 

destino ou de reinstalação em país terceiro em determinadas circunstâncias específicas (por exemplo, para evitar represálias ou nos casos 

em que pareça provável que a pessoa volte a ser vítima de tráfico). 

8. Em parceria com organizações não-governamentais, garantir que as vítimas de tráfico que regressem aos seus países de origem recebam 

a assistência e o apoio necessários para assegurar o seu bem-estar, facilitar a sua reintegração social e prevenir a repetição do tráfico. 

Deverão ser adoptadas medidas para assegurar a prestação dos adequados cuidados de saúde física e psicológica, habitação condigna e 

serviços de educação e emprego às vítimas de tráfico que regressem aos seus países. 

Directriz 7: Prevenção do tráfico 

As estratégias destinadas a prevenir o tráfico deverão ter em conta a procura enquanto causa profunda do fenómeno. Os Estados e as 

organizações intergovernamentais devem também ter em conta os factores que aumentam a vulnerabilidade ao tráfico, incluindo a 

desigualdade, a pobreza e todas as formas de discriminação e preconceito. Estratégias de prevenção eficazes devem basear-se na 

experiência adquirida e em dados fidedignos. 

Os Estados, em parceria com organizações intergovernamentais e não-governamentais e, se necessário, através de políticas e programas de 

cooperação para o desenvolvimento, devem considerar a possibilidade de: 

1. Analisar os factores que estão na origem da procura de serviços de comércio sexual e trabalho em condições de exploração e adoptar 

medidas enérgicas, de natureza legislativa, política ou outra, para fazer face a tais factores. 
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2. Desenvolver programas capazes de oferecer oportunidades de vida, incluindo educação básica, formação e alfabetização, em especial 

para as mulheres e outros grupos tradicionalmente desfavorecidos. 

3. Fomentar o acesso das crianças a oportunidades educativas e aumentar a taxa de frequência escolar, em particular das crianças do sexo 

feminino. 

4. Garantir que os potenciais migrantes, especialmente mulheres, são adequadamente informados acerca dos riscos da migração (por 

exemplo, exploração, servidão por dívidas e questões de saúde e segurança, incluindo a exposição ao VIH/SIDA), bem como das vias 

disponíveis para uma migração legal e não exploratória. 

5. Desenvolver campanhas de informação para o pública, em geral destinadas a promover a sensibilização para os perigos associados ao 

tráfico. Estas campanhas deverão ter por objectivo a compreensão dos complexos factores que rodeiam o tráfico e das razões pelas quais os 

indivíduos tomam decisões potencialmente perigosas em matéria de migração. 

6. Rever e alterar políticas susceptíveis de obrigar as pessoas a emigrar e trabalhar em condições irregulares e precárias. Este processo 

deverá incluir a análise do impacto sobre as mulheres de legislação repressiva e/ou discriminatória em matéria de nacionalidade, 

propriedade, imigração, emigração e trabalho de estrangeiros. 

7. Analisar formas de aumentar as oportunidades de migração de trabalhadores em condições legais, remuneradas e isentas de exploração. 

A promoção, pelo Estado, da migração de trabalhadores deverá depender da existência de mecanismos de regulação e supervisão 

destinados a proteger os direitos dos trabalhadores migrantes. 

8. Reforçar a capacidade das agências responsáveis pela aplicação da lei para deter e perseguir judicialmente os traficantes enquanto 

medida preventiva. Isto implica garantir que tais agências cumpram as suas obrigações legais.  

9. Adoptar medidas destinadas a reduzir a vulnerabilidade, garantindo que todas as pessoas possam obter documentação oficial 

comprovativa do respectivo nascimento, nacionalidade e estado civil. 

Directriz 8: Medidas especiais destinadas a proteger e apoiar as crianças vítimas de tráfico 

Os particulares danos físicos, psicológicos e psicossociais experimentados pelas crianças vítimas de tráfico e a sua maior vulnerabilidade à 

exploração exigem que lhes seja dado um tratamento distinto do prestado aos adultos vítimas de tráfico em termos de legislação, políticas, 

programas e intervenções. O interesse superior da criança deverá ser a consideração primordial em todas as acções relativas a crianças 

vítimas de tráfico, quer tais acções sejam levadas a cabo por instituições públicas ou privadas de solidariedade social, tribunais, autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos. As crianças vítimas de tráfico devem receber uma assistência e protecção adequadas e deverão ser 

plenamente tidos em conta os seus direitos e necessidades especiais. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não-governamentais, devem considerar a possibilidade de adoptar as 

seguintes medidas, para além das medidas indicadas na Directriz 6: 
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1. Garantir que as definições de tráfico de crianças constantes da lei e das directrizes políticas reflectem a sua necessidade de cuidados e 

salvaguardas especiais, incluindo uma protecção jurídica adequada. Em particular, e em conformidade com o Protocolo de Palermo, não 

deverá ser necessário provar a ocorrência de fraude, uso da força, coacção, etc., caso a vítima seja uma criança. 

2. Estabelecer procedimentos para a rápida identificação das crianças vítimas de tráfico. 

3. Garantir que as crianças vítimas de tráfico não são objecto de processos ou sanções penais por delitos relacionados com a sua situação de 

pessoas traficadas. 

4. Caso as crianças não estejam acompanhadas por familiares ou tutores, adoptar medidas destinadas a identificar e localizar os membros da 

família. Depois de avaliados os riscos e consultada a criança, deverão ser adoptadas medidas a fim de facilitar a reunificação das crianças 

vítimas de tráfico e suas famílias caso se considere que o interesse superior da criança assim o exige. 

5. Caso não seja possível garantir o regresso seguro da criança ao seio da sua família, ou caso tal regresso seja contrário ao interesse 

superior da criança, tomar providências adequadas para o cuidado da criança vítima de tráfico, que respeitem os seus direitos e a sua 

dignidade. 

6. Em ambas as situações referidas nos dois parágrafos anteriores, garantir que uma criança com capacidade de discernimento goze o 

direito de exprimir livremente a sua opinião relativamente a todas as questões que a afectem, em particular no que diz respeito a decisões 

sobre o seu eventual regresso ao seio da família, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua 

idade e maturidade. 

7. Adoptar políticas e programas especializados a fim de proteger e apoiar as crianças vítimas de tráfico. As crianças devem receber 

assistência adequada a nível físico, psicossocial, jurídico e educativo, bem como nos domínios da habitação e dos cuidados de saúde. 

8. Adoptar as medidas necessárias a fim de proteger os direitos e interesses das crianças vítimas de tráfico em todas as fases dos processos 

penais instaurados contra os presumíveis traficantes e ao longo dos processos destinados a obter indemnização. 

9. Proteger, conforme adequado, a privacidade e identidade das crianças vítimas e tomar medidas destinadas a evitar a divulgação de 

informação susceptível de levar à sua identificação. 

10. Tomar medidas destinadas a assegurar a formação adequada e apropriada, em particular nos domínios do Direito e da psicologia, das 

pessoas que trabalham com crianças vítimas de tráfico. 

Directriz 9: Acesso a vias de recurso 

O direito internacional reconhece às vítimas de tráfico, enquanto vítimas de violações de direitos humanos, o direito de acesso a vias de 

recurso adequadas e apropriadas. Na prática, contudo, as vítimas de tráfico nem sempre estão em condições de exercer este direito uma vez 

que carecem frequentemente de informação acerca das possibilidades e dos mecanismos que lhes permitem obter uma reparação, 

nomeadamente sob a forma de indemnização, em virtude do tráfico e exploração conexa a que foram sujeitas. Para ultrapassar este 
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problema, deverá ser prestada assistência jurídica e outro tipo de assistência material às vítimas de tráfico, de forma a permitir-lhes exercer 

o seu direito a um recurso efectivo. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não-governamentais, devem considerar a possibilidade de: 

1. Garantir que as vítimas de tráfico conseguem fazer valer o seu direito a vias de recurso justas e adequadas, incluindo aos meios para uma 

reabilitação tão completa quanto possível. Tais vias de recurso podem ser de natureza penal, civil ou administrativa. 

2. Fornecer informação, bem como assistência jurídica e de outro tipo, a fim de permitir o acesso das vítimas de tráfico às vias de recurso. 

Os procedimentos a seguir devem ser claramente explicados numa língua que a pessoa vítima de tráfico compreenda. 

3. Tomar providências para que as vítimas de tráfico possam permanecer em segurança no país onde tenha sido interposto o pedido de 

reparação, ao longo de todo o processo penal, civil ou administrativo. 

Directriz 10: Obrigações do pessoal das forças de manutenção da paz, polícia civil e pessoal humanitário e diplomático 

O envolvimento, directo ou indirecto, de pessoal das forças de manutenção ou consolidação da paz, polícia civil e pessoal humanitário e 

diplomático no tráfico de seres humanos levanta problemas especiais. Os Estados e as organizações intergovernamentais e não-

governamentais são responsáveis pelas acções dos que trabalham sob a sua autoridade e têm, assim, a obrigação de tomar medidas eficazes 

a fim de impedir que os seus cidadãos e funcionários se envolvam no tráfico e exploração conexa. Têm também a obrigação de investigar 

cuidadosamente todas as alegações de tráfico e exploração conexa e de estabelecer e aplicar sanções apropriadas para o pessoal implicado 

neste tipo de tráfico. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não-governamentais, devem considerar a possibilidade de: 

1. Garantir que os programas de formação, anteriores e posteriores à colocação, de todo o pessoal das forças de manutenção e consolidação 

da paz, polícia civil e pessoal humanitário e diplomático abordem adequadamente a questão do tráfico e indiquem claramente o 

comportamento esperado. Esta formação deverá ser concebida num contexto de direitos humanos e ministrada por formadores com a 

experiência adequada. 

2. Assegurar o rigor e a transparência dos procedimentos de recrutamento, colocação e transferência (incluindo dos contratantes e 

subcontratantes privados). 

3. Garantir que o pessoal das missões de manutenção ou consolidação da paz, polícia civil e missões humanitárias e diplomáticas não 

participa no tráfico ou exploração conexa nem utiliza os serviços de pessoas relativamente às quais existam motivos razoáveis para supor 

que possam ter sido traficadas. Esta obrigação abrange também a cumplicidade no tráfico mediante corrupção ou associação com qualquer 

pessoa ou grupo de pessoas contra as quais existam suspeitas razoáveis de implicação no tráfico ou exploração conexa. 

4. Desenvolver e adoptar regulamentos e códigos de conduta específicos que enunciem as normas de conduta esperadas e consequências da 

sua inobservância. 
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5. Exigir que todo o pessoal das missões de manutenção ou consolidação da paz, polícia civil e missões humanitárias e diplomáticas 

participe todos os casos de tráfico e exploração conexa que cheguem ao seu conhecimento. 

6. Estabelecer mecanismos para a investigação sistemática de todas as alegações de tráfico e exploração conexa que envolvam o pessoal de 

missões de manutenção ou consolidação da paz, polícia civil e missões humanitárias e diplomáticas. 

7. Aplicar sistematicamente sanções adequadas, de natureza penal, civil ou administrativa, ao pessoal que se prove ter participado ou ter 

sido cúmplice de operações de tráfico ou actos de exploração conexa. As organizações intergovernamentais e não governamentais devem, 

nos casos apropriados, aplicar sanções disciplinares ao pessoal que se prove ter estado implicado nas operações de tráfico e exploração 

conexa, para além de quaisquer sanções de natureza penal ou outra impostas pelo Estado em causa e independentemente das mesmas. Os 

privilégios e imunidades inerentes ao estatuto de funcionário não deverão ser invocados de forma a eximir a pessoa do cumprimento de 

sanções resultantes da prática de crimes graves como o tráfico de pessoas e delitos conexos. 

Directriz 11: Cooperação e coordenação entre Estados e regiões 

O tráfico de pessoas constitui um fenómeno de âmbito regional e global que nem sempre pode ser combatido eficazmente a nível nacional: 

uma repressão enérgica a nível nacional resulta muitas vezes na transferência das operações de tráfico para outro país. A cooperação 

internacional, multilateral e bilateral pode desempenhar um papel importante no combate às actividades de tráfico. Esta cooperação é 

particularmente importante entre países nos quais tenham lugar fases distintas do ciclo de tráfico. 

Os Estados e, se aplicável, as organizações intergovernamentais e não-governamentais, devem considerar a possibilidade de: 

1. Celebrar acordos bilaterais destinados a prevenir o tráfico, proteger os direitos e a dignidade das vítimas e promover o seu bem-estar. 

2. Oferecer, numa base bilateral ou através das organizações multilaterais, assistência técnica e financeira aos Estados e sectores relevantes 

da sociedade civil com o objectivo de promover o desenvolvimento e a aplicação de estratégias de combate ao tráfico concebidas sob uma 

perspectiva de direitos humanos. 

3. Elaborar tratados de âmbito regional e sub-regional em matéria de tráfico de pessoas, tendo por base e enquadramento o Protocolo de 

Palermo e as normas internacionais de direitos humanos relevantes. 

4. Adoptar acordos em matéria de trabalho migrante, os quais podem incluir, nomeadamente, a definição de normas laborais mínimas, 

contratos modelo e modos de repatriamento, em conformidade com as normas internacionais em vigor. Os Estados são encorajados a 

aplicar efectivamente todos estes acordos, de forma a contribuir para a erradicação do tráfico e exploração conexa. 

5. Desenvolver acordos de cooperação destinados a facilitar a rápida identificação das vítimas de tráfico, os quais incluam a difusão e 

partilha de informação relativa à nacionalidade e ao direito de residência das pessoas em causa. 

6. Estabelecer mecanismos destinados a facilitar a partilha de informação relativa aos traficantes e seus métodos de actuação. 
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7. Desenvolver procedimentos e protocolos para a realização conjunta de inquéritos oficiosos por parte das autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei dos diferentes Estados interessados. Em reconhecimento do valor dos contactos directos, deverá ser prevista a transmissão 

directa de pedidos de assistência entre as autoridades competentes a nível local, a fim de assegurar uma rápida tramitação desses pedidos e 

fomentar o desenvolvimento de relações de cooperação a nível operacional. 

8. Assegurar a cooperação judicial entre Estados nas investigações e processos judiciais relativos ao tráfico e delitos conexos, em particular 

através de métodos comuns de exercício da acção penal e investigações conjuntas. Tal cooperação deve incluir a assistência nas seguintes 

áreas: identificação e audição de testemunhas, tendo devidamente em conta a respectiva segurança; identificação, recolha e preservação de 

elementos de prova; elaboração e notificação dos documentos legais necessários à obtenção de provas e comparência das testemunhas; e 

execução das decisões judiciais. 

9. Garantir que os pedidos de extradição por infracções relacionadas com o tráfico sejam tramitados pelas autoridades do Estado requerido 

sem demora indevida. 

10. Estabelecer mecanismos de cooperação para a apreensão dos produtos do tráfico. Tal cooperação deve incluir a prestação de assistência 

na identificação, localização, congelamento e apreensão de bens relacionados com o tráfico e exploração conexa. 

11. Partilhar informação e experiências em matéria de aplicação dos programas de assistência, repatriamento e integração, a fim de 

potenciar o respectivo impacto e eficácia. 

12. Encorajar e facilitar a cooperação entre organizações não-governamentais e outras organizações da sociedade civil nos países de 

origem, trânsito e destino. Isto é particularmente importante para assegurar a prestação de apoio e assistência às vítimas de tráfico 

repatriadas. 

 

* O termo “tráfico”, conforme utilizado nas presentes Directrizes e Princípios, designa o recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coacção, ao rapto, à fraude, ao 

engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 

consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração 

da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à 

escravatura, a servidão ou a extracção de órgãos. Fonte: Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 

Organizada Transnacional Relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (artigo 

3.º, alínea a)).  

* Para efeitos das presentes Directrizes e Princípios, entende-se que os “actos constitutivos” e os “delitos constitutivos” do tráfico 

compreendem o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas maiores de 18 anos recorrendo à 

ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coacção ou fraude, para fins de exploração. O recrutamento, o transporte, a transferência, o 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_14.htm#_ftnref1
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_14.htm#_ftnref2
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alojamento ou o acolhimento de uma pessoa menor de 18 anos constituem actos constitutivos e delitos constitutivos do tráfico de crianças. 

Fonte: Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional Relativo à Prevenção, à 

Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, artigo 3.º, alíneas a) e c).  

* Para efeitos das presentes Directrizes e Princípios, entende-se que as condutas e delitos “conexos com” o tráfico compreendem: a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas 

similares à escravatura e a servidão. Fonte: Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 

Transnacional Relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, artigo 3.º, alínea 

a).  

* Entre os órgãos das Nações Unidas de controlo da aplicação dos tratados de direitos humanos, contam-se o Comité dos Direitos do 

Homem; o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais; o Comité para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres; o 

Comité para a Eliminação da Discriminação Racial; o Comité contra a Tortura; e o Comité dos Direitos da Criança. 

* O termo “traficantes”, sempre que surge nas presentes Directrizes e Princípios, é utilizado para designar: recrutadores; transportadores; 

pessoas que exercem o controlo sobre as pessoas traficadas; pessoas que transferem e/ou mantêm as pessoas traficadas em situações de 

exploração; pessoas envolvidas em crimes conexos; e pessoas que lucram directa ou indirectamente com o tráfico, seus actos constitutivos e 

delitos conexos. 

* O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional Relativo à Prevenção, à 

Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo) define o tráfico de pessoas como: 

“[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a 

outras formas de coacção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação 

de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A 

exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 

forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a extracção de órgãos” (artigo 3.º, alínea a)). O Protocolo estabelece 

também que o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração deverão ser 

considerados “tráfico de pessoas” mesmo que não envolvam nenhum dos meios acima indicados (artigo 3.º, alínea c). 

 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_9/IIIPAG3_9_14.htm#_ftnref3
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