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“Com estes instrumentos, as normas da OIT entrarão no século XXI 
de forma a serem  eficazes no combate a todas as formas de trabalho 
forçado e ao tráfico de seres humanos para fins de trabalho forçado (...) 
[Eles] abrem caminho para acabar com o trabalho forçado no mundo 
e definem medidas a adotar - em consulta e em coordenação com as 
organizações de empregadores e de trabalhadores - para aplicar a 
Convenção n.º 29, através de disposições que visam a proteção contra 
o trabalho forçado, a sua prevenção e a reparação às vítimas, que não 
tinham sido previstas pela Convenção n.º 29 de 1930 (...) O Protocolo e 
a Recomendação são um apelo à ação. São mais do que votos piedosos; 
vão além de um simples texto num pedaço de papel. Apenas a ratificação 
rápida e universal do protocolo, assim como a sua aplicação total e 
efetiva, permitirão que produza plenamente o seu impacto.”

Ed Potter
Vice-Presidente dos Empregadores
Comissão sobre Trabalho Forçado

“Estou convicto de que esta sessão da Conferência (...) será lembrada, 
acima de tudo, pela adoção, por uma esmagadora maioria, 
do Protocolo relativo à Convenção sobre o Trabalho Forçado, 1930, 
e da Recomendação que o acompanha. É fruto da nossa determinação 
coletiva para pôr fim a uma abominação que ainda aflige o mundo 
do trabalho e para libertar os seus 21 milhões de vítimas. É uma 
demonstração da nossa capacidade de adotar normas internacionais 
do trabalho, para dar resposta às necessidades reais e, neste caso, 
complementar os meios de que dispomos para defender e promover 
os princípios e direitos fundamentais no trabalho (...) 
Com este Protocolo estamos a dar uma resposta muito clara 

a toda a sociedade.”

Guy Ryder 
Diretor-Geral 
Bureau Internacional do Trabalho



“Os novos instrumentos que vos são apresentados 
contêm obrigações e orientações para se chegar à raiz do 
problema e para atingir a eliminação efetiva do trabalho 
forçado (...) As pessoas sujeitas diariamente ao trabalho 
forçado e obrigatório precisam da vossa determinação 
e firme compromisso para uma ação efetiva através 
desses instrumentos. Vinte e um milhões de pessoas em 
situação de escravatura dependem de vós.”

David Garner
Presidente 
Comissão sobre Trabalho Forçado

“O Protocolo exorta os Estados membros da OIT 
a assumir o compromisso universal de aplicar 
de forma sistemática e contínua, a Convenção 
n.º 29, através da prevenção, da proteção, da 
reparação e da indemnização das vítimas. A 
Recomendação prevê medidas específicas 
(...) Ao adotar este Protocolo, estaremos a 
enviar um sinal político de alto nível sobre o 
nosso compromisso em pôr fim rapidamente 
a esse flagelo (...) A adoção do Protocolo e da 
Recomendação marcará uma nova etapa, um 
pouco depois do seu centenário, na ação e no 
indispensável papel da OIT durante um período 
conturbado e incerto. Isso demonstrará a força 
do tripartismo quando motivado pela justiça 
social e pelos direitos humanos”.

Yves Veyrier
Vice-Presidente dos Trabalhadores
Comissão sobre Trabalho Forçado





1 Os novos instrumentos resultam de uma discussão única na Comissão sobre Trabalho Forçado da Conferência Internacional do Trabalho 
em 2014. Os relatórios oficiais submetidos à Comissão, bem como os relatórios que resumem a discussão da Comissão, estão disponíveis 
em: www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/on-the-agenda/forced-labour/lang--en/index.htm.

Introdução
Na sua 103.ª Sessão, em junho de 2014, a Conferência Internacional do Trabalho votou esmagadoramente a favor 
da adoção de um novo Protocolo relativo à Convenção (n. ° 29) sobre o Trabalho Forçado, 1930, bem como uma 
Recomendação que complementa tanto o Protocolo como a Convenção n.º 29.

O Protocolo e a Recomendação dão um novo impulso à luta mundial contra todas as formas de trabalho forçado, 
incluindo o tráfico de seres humanos e práticas análogas à escravatura. Os instrumentos - também referidos 
como o Protocolo de 2014 à Convenção do Trabalho Forçado, e a Recomendação (n.º 203) sobre Trabalho Forçado 
(medidas complementares), 2014 - foram adotados após um processo consultivo de dois anos.1

Os trabalhos preparatórios que levaram à adoção dos novos instrumentos envolveram aturadas pesquisas sobre a 
legislação e as práticas nacionais, bem como sobre os comentários dos órgãos de supervisão relativos à aplicação 
das convenções sobre o trabalho forçado. Este trabalho também envolveu consultas com os constituintes 
tripartidos da OIT e destes entre si, bem como contributos dos parceiros das Nações Unidas e de organizações não-
governamentais. De acordo com a Constituição da OIT, os governos devem apresentar os instrumentos adotados 
pela Conferência Internacional do Trabalho à autoridade nacional competente para promulgação de legislação 
relevante ou a adoção de outras medidas, nomeadamente a ratificação.

A OIT preparou esta brochura em resposta aos pedidos dos seus constituintes, que solicitaram informações sobre 
os novos instrumentos e suas disposições. Destina-se a ser uma referência para os representantes dos governos, 
dos empregadores e dos trabalhadores que se ocupam da legislação e das políticas sobre o trabalho forçado, 
bem como para os responsáveis pelo acompanhamento dos instrumentos da OIT. A brochura também é dirigida 
aos parceiros do sistema das Nações Unidas, a ONG e a outros interessados nos novos instrumentos da OIT sobre 
o trabalho forçado e na promoção destes.

Embora esta brochura se centre no novo Protocolo e na nova Recomendação, também fornece uma visão geral da 
Convenção (n.º 29) sobre o Trabalho Forçado, 1930 e da Convenção (n.º 105) sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 
1957.

Outras ferramentas e recursos práticos estão disponíveis no sítio da internet da OIT em:
www.ilo.org/forcedlabour e  www.ilo.org/normlex
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As normas da OIT sobre o trabalho forçado
Por que razão adotar novas normas sobre o trabalho forçado?

A Convenção n.º 29 da OIT, adotada em 1930, definiu trabalho forçado ou obrigatório como sendo “todo o trabalho 
ou serviço que é exigido a uma pessoa sob a ameaça de qualquer castigo e para o qual a referida pessoa não se 
ofereceu de livre vontade”. Embora esta definição continue atual e as convenções da OIT sobre o trabalho forçado 
sejam das mais ratificadas, muito mudou desde que a primeira Convenção sobre trabalho forçado foi adotada 
em 1930. Naquela época, o trabalho forçado era usado principalmente pelas administrações coloniais e em certos 
estados independentes. Hoje, a OIT estima que cerca de 21 milhões de homens, mulheres e crianças estejam em 
situação de trabalho forçado em todo o mundo – traficados, presos em servidão ou trabalhando em condições 
de escravatura. Noventa por cento são explorados na economia privada e quase metade das vítimas migraram 
internamente ou atravessaram fronteiras. O trabalho forçado gera cerca de 150 mil milhões de dólares dos Estados 
Unidos em lucros ilícitos, fazendo com que indústrias e empresas enfrentem concorrência desleal e que os Estados 
percam milhares de milhões em impostos e contribuições para a segurança social.

Os instrumentos do trabalho forçado da OIT – incluindo o novo Protocolo e a nova Recomendação, bem como as 
Convenções n.ºs 29 e 105 – fornecem a todos os atores uma estratégia abrangente e um conjunto de ferramentas 
para enfrentarem o desafio da eliminação de todas as formas de trabalho forçado. O Protocolo e a Recomendação 
trazem as normas da OIT sobre o trabalho forçado para a era moderna. O novo Protocolo estabelece como 
obrigações prevenir o trabalho forçado, proteger as vítimas e dar-lhes acesso a mecanismos de recurso, 
destacando a ligação entre trabalho forçado e tráfico de seres humanos. Em conformidade com a Convenção 
n.º 29, o Protocolo também reafirma a importância de sancionar os infratores e pôr fim à sua impunidade. A 
Recomendação fornece orientações e diretivas para implementar essas obrigações.

O Protocolo e a Recomendação completam e fortalecem o direito internacional existente, incluindo a Convenção 
das Nações Unidas sobre a Escravatura, de 1926, a Convenção Suplementar relativa à Abolição da Escravatura, do 
Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas análogas à Escravatura, de 1956 e o Protocolo das Nações Unidas 
relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial de Mulheres e Crianças. Esses 
instrumentos contribuíram para proibir de forma generalizada a escravatura, o trabalho forçado e o tráfico de seres 
humanos. Contudo, a escala do problema sugere a necessidade de novas estratégias, incluindo nomeadamente 
um enfoque na prevenção, por exemplo, através de medidas que fortaleçam o papel da inspeção do trabalho e 
das organizações de trabalhadores e empregadores. A relevância dada pelo Protocolo à proteção e ao acesso a 
mecanismos de reparação, também ajudará a garantir que os direitos humanos das vítimas sejam respeitados e 
que os culpados sejam efetivamente punidos.

O apoio generalizado aos novos instrumentos pelos governos, empregadores e delegados à Conferência em 2014, 
representa um apelo à ação e evidencia uma poderosa vontade política para responder aos desafios atuais do 
trabalho forçado. Se for amplamente ratificado e aplicado juntamente com as convenções da OIT existentes sobre 
o trabalho forçado e outros instrumentos internacionais relevantes, o Protocolo servirá como catalisador para 
transformar a visão de um mundo sem trabalho forçado numa realidade.
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Quais são as normas internacionais do trabalho 

sobre o trabalho forçado?

A OIT adotou duas convenções sobre o trabalho forçado, que são instrumentos juridicamente vinculativos abertos 
à ratificação pelos seus Estados membros.2

Convenção (nº. 29) sobre o Trabalho Forçado, 1930 
A Convenção n° 29 exige que os Estados que a tenham ratificado eliminem todas as formas de trabalho forçado 
ou obrigatório (artigo 1, n.° 1). Tratando-se da primeira convenção sobre o assunto, define o “trabalho forçado 
ou obrigatório ” (artigo 2, n.° 1) e enumera 5 exceções. Também exige que os Estados que a tenham ratificado 
assegurem que o uso do trabalho forçado seja sujeito a sanções penais e que as sanções impostas por lei sejam 
“realmente eficazes e estritamente aplicadas” (artigo 25).

Convenção (nº. 105) sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 1957 
A OIT adotou uma segunda convenção sobre o trabalho forçado, a Convenção n.º 105, não para rever a Convenção 
n.º 29, mas para completá-la, focando-se em cinco práticas que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, 
incluindo o trabalho forçado como punição pela expressão de opiniões políticas, para fins de desenvolvimento 
económico, como punição pela participação em greves, como meio de discriminação racial ou outra ou como 
medida de disciplina do trabalho. A Convenção n.º 105 diz respeito principalmente ao trabalho forçado imposto 
pelas autoridades estatais.

Em 2014, a OIT adotou dois novos instrumentos sobre o trabalho forçado:

Protocolo de 2014 relativo à Convenção sobre Trabalho Forçado, 1930
O Protocolo é um instrumento juridicamente vinculativo que exige que os Estados tomem medidas de prevenção, 
proteção e reparação para dar cumprimento à obrigação da Convenção de eliminar o trabalho forçado. Completa 
a Convenção n.º 29, pelo que apenas os Estados membros da OIT que tenham ratificado a Convenção podem 
ratificar o Protocolo. A Convenção n.º 29 permanece aberta à ratificação.

Recomendação (nº. 203) sobre o Trabalho Forçado (Medidas 
Complementares), 2014 
A Recomendação n.º 203, que complementa tanto o Protocolo como a Convenção n.º 29, fornece orientações 
práticas, não vinculativas, sobre medidas que podem ser adotadas para reforçar a legislação e as políticas 
nacionais sobre o trabalho forçado em matéria de prevenção e proteção das vítimas, de acesso das vítimas à 
justiça e a mecanismos de recurso e de reparação, assim como em matéria de medidas eficazes e de cooperação 
internacional. Baseia-se nas disposições do Protocolo e deve ser lida em conjunto com este.

O que devem fazer os Estados para eliminar o trabalho forçado? 
A Convenção n.º 29 prevê essencialmente a obrigação de eliminar todas as formas de 
trabalho forçado. Os órgãos de supervisão da OIT consideram que os Estados não só de-
vem criminalizar e sancionar o trabalho forçado, mas também - como o novo Protocolo 
deixa claro - tomar medidas efetivas para prevenir o trabalho forçado e proporcionar às 
vítimas proteção adequada e acesso à justiça, incluindo o direito a uma indemnização.

2 A 15 de outubro de 2016, a Convenção (No. 29) sobre o Trabalho Forçado, 1930, tinha sido ratificada por 178 países e a Convenção (n.º 
105) sobre a Abolição do Trabalho Forçado 1975, tinha sido ratificada por  175 países.
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O que é o trabalho forçado?

O trabalho forçado pode ser entendido como o trabalho 
que é executado involuntariamente e sob ameaça de 
qualquer castigo.

O artigo 2, n.º 1) da Convenção n.º 29 define “trabalho forçado ou obrigatório como “todo o 
trabalho ou serviço exigido a uma pessoa sob a ameaça de qualquer castigo e para o qual a 
referida pessoa não se tenha oferecido de livre vontade”.

Esta definição é composta por três elementos:

1. Trabalho ou serviço: “Todo o trabalho ou serviço” refere-se a todos os tipos 
de trabalho, serviço e emprego, em qualquer atividade, indústria ou setor, inclusive na 
economia informal. O trabalho forçado pode ocorrer nos setores público e privado.

2. Ameaça de qualquer castigo: a “ameaça de qualquer castigo” refere-
se a uma ampla gama de penalidades usadas para obrigar alguém a realizar um trabalho 
ou serviço, incluindo sanções penais e várias formas de coação direta ou indireta, como 
violência física, ameaças psicológicas ou o não pagamento de salários. O “castigo” também 
pode consistir em perda de direitos ou privilégios (como promoção, transferência ou acesso 
a novos empregos).

3. Involuntariedade: o termo “oferecido de livre vontade” refere-se ao 
consentimento livre e esclarecido de um trabalhador para entrar numa relação de trabalho 
e à sua liberdade de deixar o emprego a qualquer momento. Por exemplo, um empregador 
ou recrutador podem ter interferido com essa liberdade fazendo promessas falsas para 
induzir um trabalhador a aceitar um emprego que de outro modo não teria aceitado.

A Comissão de Peritos da OIT explicou que “quando adotaram a Convenção, os constituintes 
da OIT optaram por uma definição ampla do termo “trabalho forçado” – que compreende os 
três elementos acima examinados - em vez de enumerar uma lista de práticas proibidas. O uso 
de uma definição ampla permitiu que os órgãos de supervisão da OIT abordassem as práticas 
tradicionais de trabalho forçado, como vestígios de escravatura ou práticas análogas e várias 
formas de servidão por dívidas, bem como novas formas de trabalho forçado que surgiram em 
décadas recentes, como o tráfico de seres humanos.”3

O Protocolo sobre o Trabalho Forçado (artigo 1, n.º 3) 
reafirma explicitamente a definição de trabalho forçado da 
Convenção n.º 29 e confirma que essa definição abrange 
situações de tráfico de seres humanos para fins de trabalho 
forçado ou obrigatório.

3 OIT, Estudo Geral sobre as Convenções Fundamentais relativas aos direitos no trabalho, à luz da Declaração da OIT 
sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, Relatório da Comissão de Peritos sobre a Aplicação das Convenções 
e Recomendações, 2012, ILC.101/III/1B, p. 272.
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Exceções à definição de “trabalho forçado”

O artigo 2, n.º 2, da Convenção n.º 29 prevê algumas exceções à definição de “trabalho forçado”. De 
acordo com este artigo, as cinco situações que a seguir se indicam não constituem trabalho forçado:

•	 Trabalho exigido no âmbito do serviço militar obrigatório 
para necessidades de defesa nacional, desde que o trabalho imposto aos recrutas seja de caráter 
puramente militar.

•	 Todo	o	trabalho	decorrente	das	obrigações cívicas normais dos cidadãos de 
um país que se governa a si mesmo, como o desempenho da função de jurado ou o dever de 
prestar socorro a uma pessoa em perigo.

•	 Trabalho penitenciário como consequência de uma condenação em juízo, desde 
que seja realizado sob a vigilância e controlo de uma autoridade pública e as pessoas em questão 
não sejam contratadas ou colocadas à disposição de particulares, empresas ou associações.

•	 Trabalho exigido em casos de força maior, como guerra, desastres 
ou ameaças de calamidades (por exemplo, incêndios, inundações, fomes, terramotos) ou qualquer 
circunstância que ponha em perigo a vida ou as condições normais de existência da totalidade ou 
de parte da população.

•	 Pequenos trabalhos executados no interesse direto de uma coletividade 
pelos membros desta, com a condição de que a população ou os seus representantes diretos 
tenham o direito de pronunciar-se sobre a necessidade de tais trabalhos.

O que são “disposições transitórias”

O objetivo inicial da Convenção n.º 29 era abolir progressivamente o trabalho forçado em territórios 
coloniais, exigindo a eliminação imediata do trabalho forçado para fins privados. Por conseguinte, o 
artigo 1, n.ºs 2 e 3, e os artigos 3 a 24 da Convenção permitiram um período de transição durante o qual 
os Estados ainda podiam recorrer, de forma limitada, ao trabalho forçado, a título excecional e para fins 
públicos, desde que respeitadas certas condições particulares. 

Tal como reconhecido pela Conferência e inscrito no Preâmbulo do Protocolo sobre o Trabalho Forçado, 
este período de transição já terminou e, portanto, as referidas “disposições transitórias” já não se aplicam.

Com a entrada em vigor do Protocolo a 9 de novembro de 2016, as disposições transitórias da Convenção 
n.º 29 foram formalmente eliminadas (artigo 7 do Protocolo).
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As disposições do Protocolo e da 
Recomendação em resumo
Esta secção examina as disposições do Protocolo sobre o Trabalho Forçado e as principais obrigações dos Estados 
membros que o ratifiquem. Inclui referências às disposições conexas da Recomendação n.º 203 para facilitar a 
leitura e análise conjuntas.

Fundamentos

De acordo com o Preâmbulo, as Convenções n.º 29 e n.º 105 desempenharam um papel fundamental no combate 
a todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, mas permanecem lacunas no que se refere à sua aplicação. 
O contexto e as formas do trabalho forçado ou obrigatório mudaram, e o tráfico de seres humanos para fins de 
trabalho forçado, que pode envolver exploração sexual, é objeto de crescente preocupação internacional. Um 
número crescente de trabalhadores está em situação de trabalho forçado na economia privada, enquanto certos 
grupos de trabalhadores - especialmente os trabalhadores migrantes - têm um risco acrescido de vir a ser vítimas 
de trabalho forçado.

Destacando a necessidade urgente de eliminar o trabalho forçado e obrigatório em todas as suas formas e 
manifestações, o Preâmbulo explica que o Protocolo procura lidar com lacunas na aplicação da Convenção n.º 29, 
reafirmando que são necessárias medidas de prevenção, proteção e reparação para eliminar de forma efetiva e 
sustentada o trabalho forçado ou obrigatório.

Definição e âmbito de aplicação

O Protocolo (artigo 1, n.º 3) reafirma a definição de trabalho forçado dada pela Convenção n.º 29. Confirma que essa 
definição abrange situações de tráfico para trabalho forçado ao exigir explicitamente que as medidas tomadas 
no âmbito do Protocolo incluam ações específicas contra o tráfico de seres humanos para fins de trabalho forçado 
ou obrigatório.

O Preâmbulo também estabelece uma ligação entre trabalho forçado e tráfico, ao reconhecer que o tráfico de 
seres humanos para trabalho forçado ou obrigatório é uma questão que preocupa cada vez mais a comunidade 
internacional e ao referir-se a outros instrumentos internacionais relevantes, incluindo o Protocolo das Nações 
Unidas relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial de Mulheres e Crianças.

Medidas eficazes para eliminar o trabalho forçado

O artigo 1, n.º 1, do Protocolo estabelece a sua principal exigência: “Ao cumprir a obrigação prevista na Convenção 
n.º 29 de eliminar o trabalho forçado ou obrigatório, cada Membro deve tomar medidas eficazes para prevenir 
e eliminar o seu uso, para fornecer às vítimas proteção e acesso a mecanismos de recurso e de reparação 
apropriados e efetivos, tais como a indemnização, e sancionar os autores do trabalho forçado ou obrigatório”.
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Ao reafirmar a obrigação fundamental da Convenção n.º 29 de suprimir todas as formas de trabalho forçado ou 
obrigatório, o artigo reafirma que, no cumprimento desta obrigação, os membros devem tomar medidas de 
prevenção, de proteção, de recurso e de reparação, bem como punir os infratores.

Cada Membro pode pôr em prática esta disposição tendo em conta as circunstâncias nacionais, devendo contudo 
as medidas adotadas ser efetivas. As disposições que se seguem esclarecem quais as medidas consideradas 
necessárias e efetivas.

Exemplos de práticas nacionais

A Lei do Reino Unido sobre a Escravatura Moderna, de 2015, criminaliza 
o trabalho forçado ou obrigatório e o tráfico de seres humanos. Além da 
criminalização, esta lei também fornece orientações para a prevenção 
do tráfico e da escravatura, inclui disposições relativas à proteção 
de vítimas e dá poderes aos tribunais para decretarem medidas de 
reparação (“reparation orders”) por escravatura e tráfico, exigindo que 
os culpados indemnizem as vítimas de trabalho forçado ou obrigatório 
ou de tráfico de seres humanos.4

No seguimento da legislação adotada em 2007, a Mauritânia adotou, em 
2015, uma nova Lei que criminaliza a escravatura e pune as práticas análogas 
à escravatura. As penas de prisão por crimes de escravatura aumentaram 
para o dobro e foram criados tribunais colegiais para julgar infrações 
relacionadas com a escravatura e práticas análogas. A lei prevê também 
a possibilidade das organizações da sociedade civil apresentarem queixas 
em nome das vítimas e constituírem-se como assistentes no processo, 
reforçando desse modo o direito das vítimas a ser indemnizadas.5

Coerência das políticas nacionais, consultas 

e coordenação

O desenvolvimento de uma estratégia nacional abrangente sobre o trabalho forçado e um quadro institucional 
apropriado para sua aplicação pode fortalecer o impacto das medidas tomadas contra o trabalho forçado. O 
Protocolo encoraja essa coerência ao exigir que os Membros desenvolvam uma política nacional e um plano de 
ação sobre o trabalho forçado (artigo 1, n.º 2).

As consultas e a troca de informações entre os representantes dos governos, os empregadores e os trabalhadores, 
bem como o envolvimento de outras partes interessadas, também podem desempenhar um papel importante 
na garantia da eficácia das medidas. De acordo com o Protocolo, a política nacional e o plano de ação devem ser 
desenvolvidos em consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores (artigo 1, n.º 2).

4 Reino Unido, Lei da Escravatura Moderna, de 26 de março de 2015.
5 Mauritânia, Lei da Criminalização da Escravatura e Punição de Práticas Esclavagistas (Nº. 2015-031), de 10 de setembro de 2015.

10



De um modo geral, as medidas adotadas para aplicar as disposições do Protocolo e da Convenção n.º 29 devem 
ser determinadas pela legislação nacional ou pelas autoridades competentes, após consulta às organizações de 
empregadores e trabalhadores interessados (artigo 6).

Por último, a implementação da política nacional e do plano de ação devem envolver uma ação sistemática 
das autoridades competentes, e se for caso disso, a coordenação com as organizações de empregadores e de 
trabalhadores, bem como com outros grupos interessados (artigo 1, n.º 2), os quais poderão incluir, por exemplo, 
outras organizações da sociedade civil.

Disposições da Recomendação n.º 203 

Em consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores e outros 
grupos interessados, devem ser criadas e reforçadas autoridades competentes 
para desenvolver, coordenar, aplicar, monitorizar e avaliar as políticas e os planos 
de ação nacionais que incluam medidas de duração determinada, usando uma 
abordagem que tenha em conta a dimensão de género e as necessidades das 
crianças (parágrafo 1).

Exemplos de práticas nacionais

A 11 de março de 2003, o Brasil lançou o primeiro Plano Nacional para 
prevenir e erradicar o trabalho forçado e criou uma Comissão Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). Um segundo 
Plano Nacional foi lançado em 2008. A CONATRAE inclui diferentes 
departamentos governamentais, a polícia federal, sindicatos e ONGs 
envolvidas no combate ao trabalho escravo. É responsável por executar 
o Plano Nacional e encontrar soluções práticas para ajudar a erradicar o 
trabalho forçado.6

Em 2014, a Austrália, após consulta à sociedade civil e aos sindicatos, 
através de uma mesa redonda nacional sobre tráfico de seres humanos 
e escravatura, lançou o seu Plano de Ação Nacional para combater o 
tráfico de seres humanos e a escravatura 2015-2019. Os membros da 
Mesa Redonda continuarão a ser informados sobre os resultados no 
âmbito do Plano Nacional de Ação.7

6 OIT, Luta Contra o Trabalho Forçado: O Exemplo do Brasil, Genebra 2009.
7 Austrália, Plano de Ação Nacional para Combate ao Tráfico Humano e Escravatura para 2015-2019, 2014.
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Prevenção

O artigo 2 do Protocolo estabelece uma estratégia global para a prevenção do trabalho forçado, descrevendo as 
medidas que os Membros devem adotar em diversas áreas específicas.
 
Sensibilização

O Protocolo exige dois tipos de medidas de sensibilização.

Em primeiro lugar, os Membros devem educar e informar o público em geral – e especialmente aqueles 
considerados particularmente vulneráveis ao trabalho forçado – para evitar que se tornem vítimas (artigo 2, 
alínea a)). O Preâmbulo do Protocolo refere que certos setores da economia são particularmente vulneráveis e 
que certos grupos de trabalhadores têm um risco acrescido de se tornarem vítimas, em particular os migrantes. 
Dirigir-se especificamente a esses grupos pode evitar que sejam apanhados em situações de trabalho forçado, 
enquanto que sensibilizar o público em geral pode ajudar a prevenir e incentivar a identificação de situações de 
trabalho forçado.

Em segundo lugar, os membros devem formar e informar os empregadores, a fim de evitar que se envolvam 
em práticas de trabalho forçado ou obrigatório (artigo 2, alínea b)). Por exemplo, fornecer informações aos 
empregadores sobre possíveis indicadores de trabalho forçado pode desde logo ajudar a evitar situações de 
trabalho forçado.

Disposições da Recomendação n.º 203 
Adotar medidas mais eficazes, como campanhas específicas de sensibili-
zação sobre práticas abusivas de recrutamento, meios para obter ajuda e 
sanções aplicáveis em caso de violação da proibição de trabalho forçado 
(parágrafo 4, alíneas b) e c)).
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Exemplos de práticas nacionais

Em 2009, a Irlanda lançou um Plano Nacional de Ação, para prevenir 
e combater o tráfico de seres humanos (2009-2012). O plano, através 
do seu objetivo 3.1.2, visava aumentar a sensibilização sobre o tráfico 
humano, reduzir a procura e implementar campanhas educacionais. Essas 
campanhas de sensibilização foram direcionadas para as comunidades 
de migrantes mais vulneráveis, atores governamentais, empregadores 
e público em geral, tanto a nível nacional como internacional.8 Foi 
desenvolvido um segundo Plano Nacional de Ação, que se focou 
também na comunidade empresarial e nos setores de alto risco como a 
agricultura e a construção.9

Na Zâmbia, a Lei de combate ao tráfico de seres humanos de 2008 
prevê programas de sensibilização pública para informar as pessoas em 
risco de se tornarem vítimas sobre técnicas comuns de recrutamento 
utilizadas pelos traficantes, sobre outras formas de abuso e sobre as 
instituições e agências responsáveis pela aplicação da lei e os prestadores 
de assistência. Os programas também visam educar as vítimas sobre seus 
direitos e desencorajar a procura que promove o tráfico e a exploração.10

A legislação e a sua aplicação, incluindo a legislação 
e a administração do trabalho 

A aplicação efetiva do direito penal pode prevenir o trabalho forçado, mas outros tipos de legislação também são 
relevantes para a prevenção. O Protocolo exige que os Membros envidem esforços para garantir que a cobertura 
e a aplicação dessa legislação, incluindo o direito do trabalho, se apliquem a todos os trabalhadores e setores da 
economia (artigo 2, alínea c), i)) para que certos grupos vulneráveis não fiquem desprotegidos.

Além disso, o Protocolo também exige que os Membros envidem esforços para fortalecer os serviços de inspeção 
do trabalho e outros serviços responsáveis pela aplicação desta legislação (artigo 2, alínea c), ii)).

Embora o artigo tenha sido redigido de forma a abranger toda a legislação relevante para a prevenção do trabalho 
forçado ou obrigatório, assim como todos os serviços relevantes, são destacados o direito do trabalho e a inspeção 
do trabalho para refletir o papel importante que desempenham na luta contra o trabalho forçado.

Por exemplo, os casos de trabalho forçado podem envolver várias violações simultâneas do direito do trabalho, 
nomeadamente em matéria de salários, tempo de trabalho, segurança e saúde no trabalho ou outras áreas. Ao 
tomar medidas imediatas para enfrentar e corrigir tais violações, os inspetores do trabalho podem evitar que 
situações de exploração degenerem em trabalho forçado.

8 Irlanda, Plano de Ação Nacional para Prevenir e Combater o Tráfico de Seres Humanos, 2009-2012, Departamento de Justiça, da 
Igualdade e Reforma Legislativa, 2009
9 Irlanda, Segundo Plano de Ação Nacional para Prevenir e Combater o Tráfico de Seres Humanos, Departamento de Justiça, da Igualdade, 
outubro de 2016.
10 Zâmbia, Lei contra o Tráfico Humano (No. 11), de 24 de setembro de 2008.
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Disposições da Recomendação n.º 203 

•  Assegurar que as leis e regulamentos nacionais sobre a relação de 
trabalho abrangem todos os setores da economia e são efetivamente 
aplicados (parágrafo 4, alínea e));

•  Dar às autoridades competentes, tais como os serviços de inspeção do 
trabalho, o mandato, os recursos e a formação necessários (parágrafo 13, 
alínea a));

•  Aplicar sanções, para além das penais, tais como o confisco de lucros 
e outros bens, e assegurar que as pessoas coletivas também possam 
ser responsabilizadas pela violação da proibição do trabalho forçado 
(parágrafo 13, alíneas b) e c)).

Exemplos de práticas nacionais

Na Malásia, ao abrigo da Lei de 2010 sobre a luta contra o tráfico de 
seres humanos (revista), foram concedidos aos inspetores do trabalho 
poderes idênticos aos da polícia em matéria de aplicação da lei, tendo 
aqueles investigado e apoiado a acusação em processos penais relativos 
ao tráfico para exploração laboral.11

A Lei de 2013 da África do Sul sobre a prevenção e combate ao tráfico de 
seres humanos exige especificamente que as autoridades competentes 
desenvolvam cursos de formação sobre os contextos sociais, as normas, 
os padrões e os procedimentos de forma a garantir respostas adequadas, 
eficazes e sensíveis às questões de tráfico de seres humanos.12 Além 
disso, a Lei de 1997 sobre as Condições Básicas de Emprego dá poderes 
aos inspetores do trabalho para promover, controlar e assegurar o 
cumprimento da lei.13

Em 2015, na Jordânia, o regulamento sobre a organização das agências 
privadas  de recrutamento de trabalhadores domésticos não Jordanos,  
procura prevenir o risco de trabalho forçado no setor particularmente 
vulnerável do trabalho doméstico,  através da regulação das relações 
de trabalho entre trabalhadores, agências de emprego privadas e 
empregadores. As agências que recrutam trabalhadores domésticos 
estrangeiros devem, entre outros requisitos, obter uma licença, fazer um 
depósito bancário e sujeitar-se a uma verificação de antecedentes. A 
legislação permite aos trabalhadores mudarem de empregador e proíbe 
a cobrança de taxas de recrutamento aos trabalhadores domésticos. 
Por outro lado, os empregadores contribuem para um plano de seguro 
de recrutamento, de modo que quaisquer desembolsos financeiros que 
façam no recrutamento de trabalhadores migrantes não levem a uma 
pressão indevida sobre os mesmos para que permaneçam nos empregos.14

11 Malásia, Lei de Combate ao Tráfico Humano (revista), de 15 de novembro, 2010.
12 África do Sul, Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano (N.º 7), de 29 de julho de 2013, Artigo 44.
13 África do Sul, Lei relativa às Condições Básicas de Emprego (N.º 75), de 26 de novembro de  1997, Capítulo  10.
14 Jordânia, Regulação da Organização de Agências Privadas de Recrutamento de Trabalhadores Domésticos não Jordanos (N.º. 12), de 16 de fevereiro de 2015.
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Proteção contra abusos 

Alguns trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, podem ser particularmente vulneráveis a abusos 
cometidos durante o processo de recrutamento, que podem resultar em situações de trabalho forçado. Esses 
abusos podem incluir dívidas ligadas a reembolso das taxas de recrutamento, deduções ilegais nos salários, 
retenção de passaportes, ameaças caso os trabalhadores queiram deixar os seus empregadores e informações 
falsas relativas à natureza e condições de trabalho. Assegurar práticas de recrutamento e colocação justas e 
transparentes é fundamental na prevenção do trabalho forçado.

O Protocolo prevê que as medidas para prevenir o trabalho forçado devem incluir a proteção das pessoas, em 
particular dos trabalhadores migrantes, de possíveis práticas abusivas e fraudulentas durante o processo de 
recrutamento e colocação (artigo 2, alínea d)).

Disposições da Recomendação n.º 203 

Adotar medidas preventivas mais eficazes, tais como:
•  Orientação e informação para migrantes antes da partida e à chegada
 (parágrafo 4, alínea g));
•  Políticas coerentes, como políticas de emprego e de migração laboral
 (parágrafo 4, alínea h));
•  Promover a coordenação entre os Estados para prevenir o tráfico, 

incluindo esforços coordenados para eliminar as taxas de recrutamento e 
para regular, licenciar e monitorizar os recrutadores de mão-de-obra e as 
agências de emprego (parágrafo 4, alínea i)).
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Exemplos de práticas nacionais

Para assegurar que os trabalhadores migrantes têm proteção dentro e 
fora do país, o Regulamento de 2012 da Agência Filipina de Emprego 
no Estrangeiro (POEA) exige que os recrutadores de mão-de-obra 
“assumam a responsabilidade conjunta e solidária com o empregador 
por todos os créditos e responsabilidades relacionados com a execução 
do contrato que possam surgir,  nomeadamente o pagamento de 
salários, de subsídios por morte e invalidez e repatriamento”.15 A POEA 
também assinou Memorandos de Entendimento com os países recetores 
para definir os direitos aplicáveis aos trabalhadores, assim como uma 
regulamentação coerente do recrutamento internacional de forma a 
prevenir o tráfico e o trabalho forçado.

Em Manitoba e em várias outras Províncias do Canadá, no interesse da 
cooperação internacional, foram feitas exigências adicionais às agências 
de emprego privadas que recrutam trabalhadores a nível internacional, 
incluindo: divulgar o nome de todos os parceiros, associados ou agentes 
dentro ou fora da província, indicar todos os países de onde pretendem 
recrutar e/ou listar os nomes de quaisquer agências ou indivíduos 
com quem pretendam trabalhar em países estrangeiros. Algumas 
províncias também exigiram que os empregadores sejam solidariamente 
responsáveis por quaisquer taxas de recrutamento cobradas aos 
trabalhadores que forem recrutados através de um recrutador não 
licenciado no país de origem ou no Canadá, tendo sido criadas infrações 
específicas para esses empregadores. Algumas províncias também 
assinaram diretamente memorandos de entendimento com os países 
de origem nesse sentido.16

“Due diligence” dos setores público e privado

A realização de “due diligence” tanto pelo Estado como pelo setor privado pode ajudar a reduzir os riscos do trabalho forçado. 
Tendo em conta esses riscos, os Estados devem encorajar e, quando apropriado, exigir a realização de “due diligence” no que 
se refere a direitos humanos pelos organismos públicos e pelas empresas privadas ou projetos que recebam o seu apoio.

Nesse sentido, o Protocolo exige que os membros adotem medidas para apoiar a realização de “due diligence” nos setores 
público e privado de modo a prevenir e dar resposta aos riscos de trabalho forçado ou obrigatório (artigo 2, alínea e)).

15  POEA, Regras e Regulamentos que Regem o Recrutamento e Emprego de  Trabalhadores Estrangeiros no Território, 2002.
16 Canadá, Província de Manitoba, Lei de Recrutamento e Proteção do Trabalhador, 2008; Província de Nova Escócia, Código de Normas 
Laborais de 1989 (Emendas), 2011; Província de Saskatchewan, Lei de Recrutamento de Trabalhadores Estrangeiros e Serviços de 
Imigração, 2013.
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Disposições da Recomendação n.º 203 

Fornecer orientação e apoio aos empregadores e às empresas para 
enfrentarem os riscos de trabalho forçado nas suas operações ou em 
produtos, serviços ou operações às quais eles possam estar diretamente 
ligados (parágrafo 4, alínea j)).

Exemplos de práticas nacionais

Na Dinamarca, o Conselho Nacional de Serviços 
Sociais do Governo publicou, em 2014, um 
guia17 destinado a ajudar as empresas em risco 
de serem afetadas pelo trabalho forçado.

Em 2012, o Governo dos Estados Unidos 
destacou a importância da realização de “due 
diligence” para a prevenção do trabalho forçado 
e do tráfico, através do Decreto Presidencial 
13627. O Decreto e os seus subsequentes 
regulamentos federais estabelecem requisitos 
rigorosos para contratantes e subcontratantes 
no âmbito de contratos federais. Também 
proíbe práticas de recrutamento fraudulentas 
ou abusivas e obriga os contratantes e 
subcontratantes a permitirem a realização 
de auditorias e a reportarem quaisquer 
atividades ilegais. Quando são executados 
grandes contratos fora dos Estados Unidos, os 
empreiteiros também devem ter um plano de 
conformidade para a duração total do contrato, 
incluindo programas de sensibilização, um 
procedimento de apresentação de queixas, um 
plano de recrutamento e de salários, a proibição 
de cobrança de taxas de recrutamento aos 
trabalhadores, assim como procedimentos 
para evitar que os subcontratantes, a qualquer 
nível, se envolvam no tráfico de seres humanos, 
e para controlar, detetar e pôr fim a contratos 
com todos aqueles que se tenham envolvido no 
tráfico.18

17 Dinamarca, Prevenção de Trabalho Forçado Oculto – Guia para Empresas e Empregadores, 
Conselho Nacional Dinamarquês de Serviços Sociais, 2014.
18 Estados Unidos da América Reforçar a Proteção contra o Tráfico de Pessoas nos Contratos 
Federais, Decreto Presidencial Nº. 13627, de 25 de setembro de 2012.
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Agir contra os fatores e as causas profundas 

O Protocolo (artigo 2, alínea f)) exige que os Membros tomem medidas para agir contra as causas profundas e os 
fatores que aumentam os riscos de trabalho forçado ou obrigatório. Essas causas podem incluir, por exemplo, a 
pobreza, a discriminação, o clima de impunidade, bem como políticas de migração laboral inadequadas.

Disposições da Recomendação n.º 203 

•  Promover os princípios e direitos fundamentais no trabalho, em particular 
a liberdade de associação e a negociação coletiva, para permitir que 
os trabalhadores em risco se juntem às organizações de trabalhadores 
(parágrafo 3, alíneas a) e b));

•    Programas de combate à discriminação (parágrafo 3, alínea c));
•  Iniciativas educativas para crianças e programas de formação profissional 

para grupos de risco (parágrafo 3, alínea d) e 4, alínea d));
•   Garantias básicas de segurança social, conforme previsto na 

Recomendação (202) relativa aos Pisos de Proteção Social, 2012, para 
reduzir a vulnerabilidade ao trabalho forçado (parágrafo 4, alínea f)).

Exemplos de práticas nacionais

O Supremo Tribunal da Coreia do Sul determinou em junho de 2015 
que todas as pessoas devem usufruir dos direitos básicos enquanto 
trabalhadores, incluindo o direito de criar ou filiar-se num sindicato, 
independentemente da sua situação de migrante. Desde meados de 2015, 
o Sindicato dos Migrantes (MTU), tem vindo a representar oficialmente 
os direitos de 553.000 trabalhadores migrantes registados e 208.778 
trabalhadores migrantes não documentados. As suas atividades incluem 
sensibilizar o Governo no sentido de mudar as políticas laborais que possam 
originar riscos de abuso ou trabalho forçado de trabalhadores migrantes.19

Na Argentina, os esforços para prevenir o tráfico e o trabalho forçado, 
através da redução das vulnerabilidades dos trabalhadores, culminou 
com a aprovação da Lei de Imigração de 2004, que ampliou o acesso 
dos imigrantes e suas famílias, mesmo dos não documentados, às 
mesmas condições de proteção, alojamento e direitos de que gozam os 
cidadãos, incluindo a segurança social. Também foram feitos esforços 
para regularizar a situação de mais de 1 milhão de migrantes entre 2004 
e 2011, tendo em vista reduzir ainda mais as vulnerabilidades destes 
trabalhadores.20

19 Supremo Tribunal da Coreia do Sul, Acórdão de Julgamento 2007Du4995, de 25 de junho de 2015, relativo à Lei que Regula os Sindicatos 
e as Relações de Trabalho (TULRA).
20  Argentina,  Lei da Emigração (Nº. 25.871), de 20 de janeiro de 2004.
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Proteção e não punição das vítimas

A proteção das vítimas tem múltiplas dimensões. As vítimas não só precisam de ser identificadas e retiradas 
de situações de trabalho forçado, mas também precisam de meios para recuperarem das suas experiências 
de exploração. As medidas abrangentes de proteção não só facilitam a recuperação das vítimas, mas também 
impedem a sua re-vitimização, encorajando-as a procurar fazer valer os seus direitos em processos judiciais 
contra os seus exploradores.

O Protocolo exige que os Membros tomem medidas efetivas para a identificação, libertação, proteção, recuperação 
e reabilitação de todas as vítimas de trabalho forçado ou obrigatório, bem como a prestação de outras formas de 
assistência e apoio (artigo 3).

A obrigação de proteger a vítima, portanto, vai além da sua identificação e libertação, abrangendo medidas 
adicionais de recuperação, reabilitação, assistência e apoio.

Os Membros também devem tomar medidas, de acordo com os princípios fundamentais do seu sistema jurídico 
nacional, para prever a possibilidade de não processar ou impor penalidades às vítimas por atividades ilegais que 
tenham sido obrigadas a cometer em consequência direta de estarem sujeitas a trabalho forçado ou obrigatório 
(artigo 4, alínea 2)). Essas atividades ilegais podem incluir, por exemplo, crimes relacionados com a imigração, 
prostituição ou drogas, que estejam ligados à situação de trabalho forçado das vítimas.

Disposições da Recomendação n.º 203 

•  Encorajar a cooperação das vítimas para a identificação e punição 
dos infratores, sem contudo fazer depender o acesso às medidas de 
proteção de tal cooperação (parágrafo 5, alíneas 2) e 3));

•  Reconhecer o papel e as capacidades das organizações de trabalhadores 
e outras organizações interessadas nesta matéria (parágrafo 6);

•  Adotar medidas para eliminar os abusos por parte de recrutadores de 
mão-de-obra e agências de emprego, tais como: eliminar a cobrança de 
taxas de recrutamento aos trabalhadores, exigir contratos transparentes, 
estabelecer mecanismos de processamento de queixas adequados e 
acessíveis, impor sanções adequadas e regulamentar ou sujeitar esses 
serviços a licenciamento (parágrafo 8);

•  Fornecer alojamento, assistência médica, assistência material e 
assistência social e económica; proteger a privacidade e a identidade 
das vítimas e sua segurança, juntamente com a dos seus familiares e 
testemunhas (parágrafo 9, alíneas a) a f));

•  Adotar medidas que levem em conta as necessidades especiais 
das crianças, bem como dos migrantes sujeitos a trabalho forçado 
(parágrafos 10 e 11).
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Exemplos de práticas nacionais

Para evitar a punição das vítimas, alguns países adotaram uma lista 
de infrações penais que estão isentas de punição quando cometidas 
por pessoas traficadas. Por exemplo, a secção 62 da Lei de 2015 sobre 
a aplicação e cumprimento da Lei sobre Tráfico de Seres Humanos 
(Proibição), da Nigéria, prevê que “quando as circunstâncias o justificarem, 
as pessoas traficadas não serão detidas ou julgadas por infrações penais 
relacionadas com o facto de serem vítimas de tráfico, incluindo a falta 
de documentos de viagem válidos, utilização de documento de viagem 
falso ou utilização de outro documento falso”.21

No Haiti, o artigo 22 da Lei de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 
de 2014, permite que não seja deduzida acusação contra as vítimas 
de tráfico de pessoas que cometeram atos ilícitos devido a pressões 
exercidas pelos traficantes.22

No que diz respeito à proteção na relação de trabalho, muitos Estados 
proibiram a cobrança de taxas de recrutamento aos trabalhadores. 
No Kuwait, por exemplo, os trabalhadores domésticos devem receber 
um contrato padrão que exija que qualquer pessoa que patrocine um 
trabalhador pague os custos de viagem e as taxas da agência associadas 
ao recrutamento. Em junho de 2015, o Kuwait aprovou uma nova lei 
sobre o trabalho doméstico, que não só reforça essa proibição de taxas, 
mas também prevê que os infratores sejam acusados de extorsão.23

Mecanismos de reparação, tais como 

a indemnização e o acesso à justiça

A disponibilização de mecanismos de reparação efetivos tem múltiplos propósitos. A reparação, como a atribuição 
de uma indemnização, por exemplo, pode desempenhar um papel importante na recuperação das vítimas e pode 
impedir a sua re-vitimização. Exigir aos infratores que paguem uma indemnização também serve como uma 
forma de punição que pode dissuadir futuros infratores. Outras possíveis reparações incluem o acesso à justiça e 
a reabilitação, sublinhando ainda mais o vínculo entre proteção e reparação.

Na prática, muitas vítimas de trabalho forçado enfrentam obstáculos legais e outros que impedem o seu acesso a 
medidas de reparação. De acordo com o Protocolo, os Membros devem assegurar que todas as vítimas de trabalho 
forçado, independentemente da sua situação jurídica ou da sua presença no território nacional, tenham acesso a 
reparações apropriadas e efetivas (artigo 4) no Estado membro onde ocorreu o trabalho forçado ou obrigatório 
(Recomendação  n.º 203, parágrafo 12, e)).

21 Nigéria, Aplicação e Cumprimento da Lei contra o Tráfico de Seres Humanos (Proibição), de 26 de março de 2015.
22 Haiti, Lei para Combater o Tráfico de Pessoas, de 2 de junho de 2014.
23 Kuwait, Lei relativa ao Emprego de Trabalhadores Domésticos (Nº. 67), de 26 de julho de 2015.
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Disposições da Recomendação n.º 203

•  Assegurar que as vítimas tenham acesso efetivo aos tribunais, por si 
ou através de representantes (parágrafo 12, alínea a));

•  Assegurar que as vítimas tenham acesso aos sistemas de 
indemnização existentes e que possam requerer aos infratores uma 
indemnização por danos, incluindo salários não pagos (parágrafo 
12, alíneas b) e c));

•  Fornecer às vítimas informações acessíveis sobre os seus direitos 
e os serviços disponíveis e sobre o acesso à assistência jurídica 
(parágrafo 12, alínea d));

•  Soluções adequadas incluem ações de natureza administrativa, 
civil e penal, com procedimentos simplificados, quando apropriado 
(parágrafo 12, alínea e)).

Exemplos de práticas nacionais

Na Arménia, o Código Penal de 2011 
(Emendas) permitiu o confisco de bens 
aos infratores.24

Além disso, as vítimas de tráfico foram 
incluídas na lista de grupos prioritários 
abrangidos pela Lei do Emprego de 2013, 
conferindo-lhes o direito a benefícios 
financeiros de montante fixo e o acesso à 
formação profissional, assim como apoio 
a pequenas empresas ou atividades 
agrícolas.25

Nas Honduras, o Capítulo VI da Lei 
sobre o Tráfico de Seres Humanos,  
2012 é dedicado à proteção das vítimas. 
Enumera os cuidados que as vítimas 
devem receber, bem como os vários 
direitos de que beneficiam, incluindo 
o direito de permanecer no território 
nacional, o direito a uma reparação 
integral dos danos sofridos, o direito à 
proteção durante o julgamento e o direito 
a assistência jurídica gratuita.26

24  Arménia, Código Penal (Emendas), de 1 de março de 2011, Artigo 132.
25  Arménia,  Lei sobre o Emprego (Nº. HO-152-N), de 11 de dezembro de 2013.
26 Honduras, Lei sobre o Tráfico de Pessoas (Decreto Nº. 59-2012), 
de 25 de abril de 2012.
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Cooperação internacional

A cooperação entre os Membros da OIT é essencial na luta contra o trabalho forçado, incluindo o tráfico para 
trabalho forçado, tendo em conta a sua dimensão global e transfronteiriça. Por conseguinte, o Protocolo (artigo 
5) exige que os Membros cooperem entre si para assegurar a prevenção e a eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou obrigatório.

Disposições da Recomendação n.º 203 

•  Reforço da cooperação internacional entre as entidades responsáveis 
pela aplicação da legislação laboral e pela aplicação da lei penal 
(parágrafo 14, alínea a));

• Mobilização de recursos para programas nacionais de ação e cooperação 
técnica internacional (parágrafo 14, alínea b));

• Assistência jurídica e técnica recíproca (parágrafo 14, alíneas c) e e));
• Cooperação para combater a utilização de trabalho forçado pelo pessoal 

diplomático (parágrafo 14, alínea d)).

Exemplos de práticas nacionais

Os processos consultivos regionais sobre migração, como o Processo de 
Puebla27 na América Central e nas Caraíbas, proporcionam um fórum 
intergovernamental para o intercâmbio de informações, de experiências 
e de melhores práticas e promovem a cooperação regional em matéria 
de migração no âmbito do desenvolvimento económico e social. O 
Processo de Puebla, por exemplo, inclui reuniões regulares da Rede 
de agentes de ligação para combate ao contrabando de migrantes e o 
tráfico de seres humanos.

Da mesma forma, o Processo de Colombo28 permite que os países 
asiáticos de onde os trabalhadores migrantes são originários 
participem num diálogo regular sobre a melhor forma de proteger os 
trabalhadores migrantes contra os abusos, inclusivamente através de 
uma regulamentação adequada do recrutamento, do desenvolvimento 
do currículo de formação dos adidos responsáveis pelas questões 
laborais, de esforços para fornecer programas de orientação para os 
trabalhadores antes da sua partida, ou do estabelecimento de fundos 
de proteção social para os trabalhadores migrantes.

27 O Processo de Puebla foi criado em 1996, ver  www.rcmvs.org.
28  O Processo de Colombo foi criado em 2003, ver  www.colomboprocess.org.
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Ratificação, entrada em vigor e supervisão
Quem pode ratificar o Protocolo?

Um protocolo, assim como uma convenção, precisa alcançar um certo número de ratificações (pré-acordado) 
pelos Estados membros para entrar em vigor. Ao ratificar o Protocolo, um governo:
•	 Aceita	o	seu	caráter	juridicamente	vinculativo;
•				 Compromete-se	formalmente	a	cumprir	as	obrigações	incluídas	nesse	instrumento;	e
•				 Aceita	o	sistema	de	supervisão	da	OIT,	no	âmbito	do	qual	os	parceiros	sociais	podem	intervir.

O Protocolo pode ser ratificado por qualquer Estado membro da OIT que já tenha ratificado a Convenção n.º 29. 
A própria Convenção permanece aberta para ratificação.

A Recomendação não está sujeita a ratificação, uma vez que se trata de um instrumento não vinculativo.

Quando entrará em vigor o Protocolo?

O Protocolo entrou em vigor um ano após o registo da segunda ratificação.29 Em seguida, entrará em vigor para 
qualquer Membro que o ratifique, doze meses após a data em que a ratificação por esse Membro seja registada.

O que pode fazer a OIT para apoiar o processo 

de ratificação?

A OIT vem prestando assistência técnica aos seus Membros no combate ao trabalho forçado, em todo o mundo, 
através do seu trabalho de investigação, reforço de capacidades e projetos no terreno. A OIT apoia os países que 
procedem à ratificação do Protocolo. Por exemplo, pode contribuir para campanhas de sensibilização, pode realizar 
ações de capacitação para fortalecer o papel das organizações de empregadores e de trabalhadores e pode 
assessorar os governos na elaboração e aplicação de leis, políticas e programas sobre esta questão.

Como funciona o sistema de controlo da OIT?

Uma vez que o Protocolo completa uma convenção fundamental da OIT, os Estados membros que o ratificarem 
devem apresentar um relatório de 3 em 3 anos detalhando as medidas que adotaram para aplicar tanto a 
Convenção  nº. 29 como o Protocolo. Os órgãos de supervisão da OIT avaliam a conformidade da legislação e 
práticas nacionais com esses instrumentos. Esta avaliação e a assistência técnica que a OIT pode fornecer facilitam 
a aplicação plena dos instrumentos, garantindo assim a eliminação do trabalho forçado.

Os Estados membros que não ratificaram o Protocolo são obrigados ainda assim a participar no processo de 
apresentação de relatórios anuais, estabelecido no seguimento da Declaração de 1998 sobre os Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho.

29 Na sequência da ratificação pelo Níger, a 14 de maio de 2015, e pela Noruega, a 9 de novembro de 2015, o Protocolo entrou em vigor 
a 9 de novembro de 2016.
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Para mais informações
Esta brochura foi preparada pelo serviço dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (FUNDAMENTALS) do 
Departamento de Governação e Tripartismo, em colaboração com o Departamento das Normas Internacionais do Trabalho 
(NORMES)

Bureau Internacional do Trabalho
Route des Morillons, 4
CH-1211 Genebra 22, Suíça
Tel.: +41 22 799 63 29
Fax: +44 22 799 65 61
forcedlabour@ilo.org
www.ilo.org/forcedlabour

Para mais informações, contacte FUNDAMENTALS, NORMES ou o escritório da Organização Internacional do Trabalho mais 
próximo do seu país ou região.

Os textos oficiais das normas da OIT sobre o trabalho forçado estão disponíveis em: www.ilo.org/normlex

Recursos adicionais, incluindo informações sobre desenvolvimentos recentes, políticas de investigação, legislação e boas práticas 

no combate ao trabalho forçado podem ser encontrados no portal da OIT sobre trabalho forçado em: www.ilo.org/forcedlabour

Junte-se à luta para pôr fim à escravatura moderna

www.50forfreedom.org/pt#50FF

A tradução e edição em língua portuguesa desta brochura foi realizada no âmbito do projeto “Apoio aos parceiros 
comerciais incluindo os países beneficiários do SPG+ para aplicar as NIT e cumprir com as obrigações de apresentação de 

relatórios – Cabo Verde”, financiado pela União Europeia e executado pela Organização Internacional do Trabalho.


