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Conselho da Europa aconselhou o nosso país, recentemente, a Investir mais na prevenção deste flagelo 

Infânciá Fafe é palco esta semana de encontro internacional para alertar para os flagelos que vitimam crianças 

Portugal com menores 
traficados todos os dias 

No seu relatório, alerta Portugal 
para a necessidade de melhorar a 
prevenção. 

Os números do tráfico não es-
tão devidamente trabalhados e os 
que existem, entre várias institui-
ções, "nem sempre batem certo", 
mas há jovens aliciados todos os 
dias. "para todo o tipo de explora-
ção, desde laborai a sexual", avan-
ça Cláudia Pedra, investigadora e 
diretora da Associação de Estudos 
Estratégicos e Internacionais 
(NSIS), que fará uma intervenção 
sobre a matéria em Fafe. 

A investigadora explica que as 
redes operam com "grande vio- 

"A exploração sexual 
tende a ser mais 
demorada do que a 
exploração laborar 

►Em Portugal, há menores a se- 
rem aliciados "todos os dias, para O monumento 
todo o tipo de exploração". No en- das causas 
tanto, "não temos os números do • A 3.' edição do 
tráfico de crianças devidamente "Terra Justa - Encon- 
trabalhados", diz Cláudia Pedra, tro Internacional de 
que faz investigação na área. Este Causas e Valores da 
é um dos vários temas a ser abor- Humanidade" rece- 
dados esta semana, em Fafe, num berá dezenas de con- 
encontro internacional dedicado vidados nacionais e 
à infância. internacionais e con- 

A 3.' edição do "Terra Justa - tará com a presença 
Encontro Internacional de Causas de diversas organiza- 
e Valores da Humanidade" come- ções não-governa- 
ça amanhã e decorre até sábado. mentais, de amanhã 
Entre palestras, exposições e ou- até sábado. Além de 
tras atividades, pretende alertar palestras e exposi- 
para flagelos como a fome, que só ções dedicadas aos 
no Sudão do Sul está matar um problemas que mi- 
milhão de crianças: como os con- lhões de crianças en- 
flitos armados, que chegam a 48 frentam no Mundo, há 
milhões de meninos; ou como o outro tipo de iniciati- 
tráfico que, segundo as Nações vas. Um exemplo dis- 
Unidas, vitima em todo o Mundo so é o facto de, em 
1,2 milhões de crianças. plena cidade, um mo- 

Recentemente, o Conselho da numento de granito, • 
Europa revelou que Portugal res- desenhado pelos ar- 
gatou, nos últimos quatro anos, quitetos da Câmara 
entre 2012 e 2016, 31 crianças da de Fafe, estar prepa- 
escravatura sexual, mais cinco rado para guardar as 
que tinham sido remetidas a ex- mensagens das indi- 
ploração laborai e ainda duas que vidualidades que por 
eram obrigados a praticar crimes. ali passarem_ 

flash: 
Cláudia Pedra 
Investigadora na Assoc. Estudos 
Estratégicos e Internacionais (NSIS) 

Recrutamento 
das vítimas "pode 
ser feito à porta 
de uma escola" 

No que diz respeito ao tráfico 
de pessoas, Portugal é pais de 
origem ou destino? 
Origem, destino e trânsito. 
Resumindo, levamos daqui 
para Espanha, Holanda, Itália, 
enfim, para a Europa. E im-
portamos também, por exem-
plo, do Brasil. Ao mesmo tem-
po, somos país de passagem. 

Todo o tipo de tráfico? 
Sim. Laborai, sexual, servidão 
doméstica. mendicidade. 
Tudo. Chega a adultos e a 
crianças. 

Os portugueses têm cons-
ciência da dimensão desta 
realidade? 
Não. Os portugueses têm 
pouca consciência de que po-
dem ser vítimas. As pessoas 
tendem a não acreditar nos 
relatos que vão ouvindo, por-
que são tão violentos que lhes 
custa a acreditar que aquilo 
seja possível. 

De que forma são aliciados 
os menores, por exemplo? 
Pode ser através da Internet, 
alguém que começa por pedir 
amizade nas redes sociais. 
Pode ser alguém que se apro-
xima fingindo intenções ro-
mânticas. Ou pode ser al-
guém que se coloca à porta de 
uma escola, dizendo que está 
a recrutar para uma agência 
de modelos. Na maioria dos 
casos, a vítima pensava que 
conhecia bem o traficante. O 
traficante pode também ser 
da família, alguém que, de 
facto, a vítima conhecia. 

Como é que as vítimas se li-
bertam desta teia? 
É muito difícil. Quando ten-
tam fugir e são apanhadas. a 
violência é extrema. No caso 
das crianças temos ainda o 
síndrome de Estocolmo, ou 
seja, a vítima afeiçoa-se ao 
agressor. Muitas, depois de 
fugirem, regressam. Há 
quem consiga escapar, com a 
ajuda de associações, padres, 
médicos, ou, no caso da es-
cravatura sexual, através de 
clientes. LP.W. 

Leen•r Paiva Watson 
leonorpaiva@Jn.pt Programa 

Postais a António 
Guterres 
• Na quarta-feira, 
por exemplo, alunos 
do 1.° ciclo das esco-
las de Fafe vão colo-
car nos marcos do 
correio centenas de 
postais destinados 
ao secretário-geral 
da Nações Unidas, 
António Guterres, 

As muitas 
homenagens 
• Ao longo destes 
dias, várias organiza-
ções serão homena-
geadas. Uma é a 
Rede Talitha Kum, 
que luta contra a es-
cravatura e o tráfico 
de pessoas. Nasceu 
em 2009 e hoje ope-
ra em 70 países, des-
de a prevenção à in-
tervenção. A Unicef, o 
Instituto de Apoio à 
Criança e a Fundação 
Champalimaud tam-
bém serão homena-
geados. 

como sugestões so-
bre como podemos 
melhorar o Mundo. 
Ainda neste dia 5, 
dão palestras as in-
vestigadoras Cláudia 
Pedra (da NSIS), Car-
men Baldeo (rede Ta-
litha Kum), e Julieta 
Dias (Comissão de 
Apoio às Vítimas do 
Tráfico). Um dia de-
pois, pode assistir-se 
a uma conferência 
sobre a "Missão e 
História Unicef. 

Espetáculo 
pela Unicef 
e No último dia,sába-
do, na Confeitaria 
Shake, em Fafe, será 
possível ouvir Leonor 
Beleza, da Fundação 
Champalimaud, a fa-
lar sobre a "Fundação 
e a educação para a 
saúde". A programa-
ção encerrará com 
um espetáculo soli-
dário a favor da Uni-
cef, à noite. 

60% conheciam o traficante 
Um estudo apresentado pela 
NSIS, em 2013, com atualizações 
constantes nos últimos anos. 
avança que "60% das vítimas co-
nheciam o traficante", e que aque-
le pode até ser "um tio ou o mari-
do". O mesmo documento acres-
centa que "a exploração sexual 
tende a ser mais demorada (mais 
de uma década) do que a explora-
ção laborar. 

Entre as 115 vítimas de tráfico 
que o NSIS conseguiu entrevistar, 
30% revelaram que entraram para 
a rede quando ainda crianças, al-
gumas com 11 anos, muitas com 14 
e 15, ficando a média nos 16. Da-
dos que levam Cláudia Pedra a su-
blinhar a importância da preven-
ção. "Quando o professor de His-
tória fala da escravatura, por 
exemplo, pode referir a realidade 
do tráfico", conclui . 

Ao longo desta semana, outros 
temas serão abordados e várias ins-
tituições serão homenageadas. • 

lência psicológica e física" e mu-
dam as vítimas de local, constan-
temente. "Se mudam os adultos de 
três em três meses, as crianças 
mudam-nas de três em três dias". 
Ou seja, "uma criança que hoje 
está em Lisboa, amanhã pode es-
tar em Roma", pormenoriza. 


