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Nota  

No seguimento das verso es anteriores, o presente boletim atua como repositório das estatísticas da 

justiça sobre o crime de Tráfico de Pessoas e alguma da sua criminalidade conexa para o período 

2008-2018. Tem como objetivo a divulgaça o de algumas varia veis de observaça o sobre este feno meno 

para apoio a  realizaça o de ana lises subsequentes.  

A fonte prima ria de informaça o e  a Direção-Geral da Política da Justiça/Ministério da Justiça 

(DGPJ/MJ) enquanto entidade com compete ncias delegadas do Instituto Nacional de Estatí sticas (INE) 

para a produça o e divulgaça o de estatí sticas oficiais na a rea da justiça (Despacho n.º 17214/2010, 

de 16 de Novembro).  

Importa referir que a DGPJ foi a primeira entidade com quem o Observatório do Tráfico de Seres 

Humanos (OTSH) realizou um Protocolo de Cooperação (2010) com vista a  recolha de dados sobre 

Tra fico de Pessoas e criminalidade conexa, cooperaça o traduzida no acesso, sob embargo a partir de 

2016, aos dados para efeitos da realizaça o de contributos para os Relatórios Anuais de Segurança 

Interna (RASI) e para efeitos de elaboraça o dos pro prios relato rios anuais produzidos pelo OTSH1.  

As variáveis disponibilizadas no presente boletim percorrem as fases do processo criminal, desde o 

registo do crime pelas autoridades policiais (fase de inque rito), ate  a  sentença (condenaça o)2 tendo 

sido ainda possí vel obter alguns dados dos Serviços Prisionais.  

Especificando, os indicadores sa o: 

- Criminalidade Registada (ver documento metodolo gico aqui) 

1. Total de crimes registados pelas autoridades policiais, nos anos de 2008 a 2018 

1.1. Crimes registados por Tráfico de Pessoas pelas autoridades policiais, por localização 

geográfica  

2. Agentes/Suspeitos identificados (pessoa singular), nos anos de 2008 a 2018  

2.1. Por sexo  

2.2. Por escalão etário  

3. Agentes/Suspeitos (pessoa coletiva), nos anos de 2008 a 2018 

4. Agentes/Suspeitos detidos, nos anos de 2008 a 2018 

- Tribunais Judiciais de 1ª Instância (ver documento metodolo gico aqui) 

5. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, 

nos anos de 2008 a 2018  

5.1. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de 

pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio e lenocínio e tráfico de menores, nos anos de 2008 

a 2018 

5.2. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de 

pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por termo, nos 

anos de 2008 a 2018 

5.3. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de 

pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por formação do 

tribunal, nos anos de 2008 a 2018  

                                                                    
1 Relatórios disponíveis aqui. 
2 Informação esquematizada sobre as diferentes fases disponíveis em 
http://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/13-a-vitima-e-a-lei/70-o-processo-penal  

https://dre.pt/application/dir/pdf2s/2010/11/222000000/5628656287.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf2s/2010/11/222000000/5628656287.pdf
https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Documents/DM_Criminalidade_Registada.pdf
https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Documents/DM_Tribunais_Judiciais_de_Primeira_Instancia.pdf
http://www.otsh.mai.gov.pt/Recursos/Pages/default.aspx
http://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/13-a-vitima-e-a-lei/70-o-processo-penal
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5.4. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de 

pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por momento da 

decisão final, nos anos de 2008 a 2018  

6. Arguidos em Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de 

tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por crime, 

nos anos de 2008 a 2018  

6.1. Arguidos em Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de 

tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por 

extinção do procedimento criminal, nos anos de 2018 a 2018  

7. Processo de instrução findos em tribunais judiciais de 1ª instância, por crime de tráfico de 

pessoas e por modalidade de termo, nos anos de 2008 a 2018  

8. Condenados em Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de 

tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, nos anos de 

2008 a 2018  

8.1. Condenados em Processos-crime em fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime 

de tráfico de pessoas e por decisão final condenatória, nos anos de 2008 a 2018 

- Serviços Prisionais (ver documento metodolo gico aqui) 

9. Reclusos condenados existentes em 31 de dezembro, por sexo, escalões de idade e a 

nacionalidade (2013-2018)3. 

Por mença o da DGPJ apresentam-se as seguintes notas finais: 

1) Por refletir um reduzido nu mero de Agentes/Suspeitos detidos, Processos, Arguidos e Condenados 

por alguns tipos de crime, grande parte da informaça o esta  protegida por segredo estatí stico. Desse 

modo, sempre que o nu mero de Agentes/Suspeitos, Processos, Arguidos e Condenados e  inferior a 3, 

encontra-se protegido pelo segredo estatí stico, pelo que esses dados na o podem ser divulgados. O 

princí pio do segredo estatí stico e  um dos princí pios fundamentais do Sistema Estatí stico Nacional 

(artigo 6.º da Lei n.º 22/2008, de 13 de maio), o qual visa a salvaguardar a privacidade dos cidada os 

e garantir a confiança no referido sistema. 

2) Os dados estatí sticos sobre processos nos tribunais judiciais de 1.ª insta ncia sa o recolhidos a partir 

do sistema informa tico dos tribunais, representando a situaça o dos processos registados nesse 

sistema. 

                                                                    
3 Dados entre 2012 e 2008 encontram-se agregados. 

https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Documents/DM_Estabelecimentos_Prisionais_Comuns.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/249237/details/maximized


OBSERVATÓRIO DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS – BOLETIM “TRÁFICO DE PESSOAS: 10 ANOS DE ESTATÍSTICAS DA JUSTIÇA 2008-2018 

 

Página 8 

Estatí sticas 

1. TOTAL DE CRIMES REGISTADOS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS, NOS ANOS DE 2008 A 2018 

 O crime de Tráfico de Pessoas surge no Código Penal no “Crime contra as Pessoas”, Capítulo IV “Dos crimes contra a liberdade pessoal”, Artigo 160.º. 

 Entre 2008-2018 foram registados pelas autoridades policiais 961.757 crimes contra as Pessoas, dos quais 177.605 contra a Liberdade Pessoal. 

 Entre os crimes contra a Liberdade Pessoal, entre 2008-2018 foram registados pelas autoridades policiais 434 crimes de Tráfico de Pessoas.  

(Tabela 1): 

Tabela 1 – Crimes de Tráfico de Pessoas registados pelas autoridades policiais (2008 a 2018) 

Nº crimes     Ano  
Tipo de crime 

 (nível 1) 
Tipo de crime  

(nível 2) 
Tipo de crime 

 (nível 3) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(CP) Contra as 
pessoas 

Contra a vida 1.822 1.688 1.924 1.881 2.017 1.738 1.750 1.288 892 1.059 1.401 

Contra a integridade física 62.256 63.771 63.847 60.919 56.652 55.493 54.580 53.139 53.034 53.280 52.660 

Contra a 
liberdade 

pessoal 

Rapto/sequestro/tomada 
reféns 492 539 501 507 419 432 376 369 296 292 273 

Ameaça e coação 17.834 17.668 17.171 15.822 15.779 14.697 14.597 14.690 14.246 14.610 14.407 

TRÁFICO DE PESSOAS 43 39 28 25 22 28 48 53 51 40 57 
Outros contra liberdade 

pessoal 6 5 68 28 18 22 23 57 222 326 379 

Contra a liberdade pessoal Total 18.375 18.251 17.768 16.382 16.238 15.179 15.044 15.169 14.815 15.268 15.116 
Contra liberdade/autodeterminação 

sexual 2.251 2.556 2.206 2.182 2.134 2.238 2.475 2.579 2.606 2.695 2.621 

Contra a honra 7.689 7.071 6.583 5.809 5.721 5.569 5.310 5.323 5.555 5.573 5.434 

Contra reserva da vida privada 2.538 2.592 2.968 2.783 2.916 2.916 2.973 2.906 3.041 2.992 2.848 

Outros contra as pessoas 1.594 1.385 1.433 1.425 1.169 1.119 1.075 990 986 1.034 1.198 

(CP) Contra as pessoas Total 96.525 97.314 96.729 91.381 86.847 84.252 83.207 81.394 80.929 81.901 81.278 
Última atualização dos dados:31/10/2019 
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 Do total dos 434 crimes de Tráfico de Pessoas, observa-se numa análise longitudinal (Gráfico 1): 

o Ano mais representativo 2018 com 57 crimes registados,  

o Mas não o ano com uma diferença positiva mais expressiva face ao período homólogo (Tabela 2):  

 2014 com uma diferença de mais 20 crimes registados face a 2013 e enquadrado em três anos com acréscimo sucessivo (2013, 

2014 e 2015). 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos crimes de Tráfico de Pessoas registados pelas autoridades policiais, 
por ano (2008 a 2018) 

Tabela 2 – Diferença no Nº crimes de Tráfico de Pessoas registados pelas autoridades 
policiais, por ano 

 

Ano Dif. Crimes Registados 

2018 +17  

2027 -9  

2016 -2  

2015 +5  

2014 +20  

2013 +6  

2012 -3  

2011 -3  

2010 -11  

2009 -4  

2008 - 
 

 

 

 

 

 

 

43

39

28

25

22

28

4… 53

51

40

57

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
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1.1. Crimes registados por Tráfico de Pessoas pelas autoridades policiais, por localização geográfica 

 O crime de Tráfico de pessoas foi maioritariamente registado em Portugal Continental (286), perfazendo 66% do total de crimes registados (Tabela 

3). 

o O ano mais representativo na NUT I: 2016 com 41 crimes registados. 

Tabela 3 – Crimes de Tráfico de Pessoas registados pelas autoridades policiais, por localização geográfica (2008 a 2018) 

 

Nº crimes     Ano 

Tipo de crime (nível 1) Tipo de crime (nível 3) NUT I (infração) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  
(CP) Contra as pessoas 
  

Tráfico de pessoas 

Continente 23 29 19 19 14 18 29 34 41 30 30 

Região Autónoma dos Açores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Região Autónoma da Madeira 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

N.E. 15 10 9 5 8 9 17 19 9 10 27 

 
Tráfico de pessoas Total 43 39 28 25 22 28 48 53 51 40 57 

.. Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico    
Data da última atualização: 31/10/2019    
N.E. Não especificado  

 
 
 
 

 Desagregando por Distrito, observam-se os distritos de Lisboa e de Beja com mais crimes registados (Tabela 4): 
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Tabela 4 – Crimes de Tráfico de Pessoas registados pelas autoridades policiais, por Distrito (2008 a 2018) 

Nº crimes       Ano  
Tipo de crime  

(nível 1) 
Tipo de crime  

(nível 3) 
NUT I  

(infração) 
Distrito 

(infração) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
(CP) Contra as 
pessoas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tráfico de pessoas 

Continente 

Aveiro .. 5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Beja 3 .. .. .. .. 4 .. .. 3 6 6 

Braga .. 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Bragança .. .. .. .. .. .. 3 4 .. .. .. 

Castelo Branco .. .. .. .. .. .. .. .. 5 .. .. 

Coimbra .. 3 .. .. .. .. 3 .. 3 .. .. 
Évora .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. 
Faro 4 .. .. .. .. .. 5 .. .. .. 5 

Guarda 3 .. .. .. .. .. .. 4 7 .. 3 
Leiria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lisboa .. .. 3 4 3 8 10 7 8 11 4 
Portalegre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Porto .. 4 4 .. .. .. .. .. .. .. 4 

Santarém .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Setúbal .. 6 .. .. 3 .. .. .. 4 .. .. 

Viana do Castelo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Vila Real .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Viseu .. .. .. .. 3 .. .. 3 .. .. .. 

Continente Total 23 29 19 19 14 18 29 34 41 30 30 

Região Autónoma dos Açores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Região Autónoma da Madeira 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

N.E. 15 10 9 5 8 9 17 19 9 10 27 

Tráfico de pessoas Total 43 39 28 25 22 28 48 53 51 40 57 
.. Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico    
Data da última atualização: 31/10/2019    
N.E. Não especificado 
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2. AGENTES/SUSPEITOS IDENTIFICADOS (PESSOA SINGULAR), NOS ANOS DE 2008 A 2018 

2.1. Por sexo 

 A maioria dos Agentes/Suspeitos identificados (Pessoa Singular) por Tráfico de Pessoas são do sexo masculino (227 | 75%) - 75 (25%) são do 

sexo feminino (Tabela 5 e Gráfico 2): 

Tabela 5 – Agentes/Suspeitos identificados em crimes registados por Tráfico de Pessoas, segundo o sexo (2008 a 2018) 

Nº intervenientes de agentes 

Ano 
Sexo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipo de crime (nível 1) 
Tipo de crime 

(nível 3) 
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

(CP) Contra as pessoas Tráfico de pessoas 24 3 21 7 17 6 11 10 15 .. 25 11 29 14 24 6 18 .. 23 7 20 7 
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico. 
Data da última atualização: 31/10/2019  

Gráfico 2 – Total de Agentes/Suspeitos identificados em crimes registados por tráfico de pessoas, segundo sexo 

 

Sexo Masculino; 
227; 75%

Sexo Feminino; 
75; 25%
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2.2. Por escalão etário  

 A maioria dos Agentes/Suspeitos identificados (Pessoa Singular) por Tráfico de Pessoas são adultos, no escalão etário “25 e mais anos” (366) 

(Tabela 6). 

Tabela 6 – Número de Agentes/Suspeitos (pessoa singular) em crimes registados por Tráfico de Pessoas, por escalão etário  (2008 a 2018) 

Tipo de crime 
(nível 3) 

Ano 
Escalão etário 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tráfico de Pessoas 

Menos de 16 anos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 a 25 anos .. 8 .. 4 .. 8 5 7 .. 3 .. 

25 e mais anos 37 37 16 27 21 37 42 42 24 42 41 
  .. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico. 
  Data da última atualização: 31/10/2019 

 

3. AGENTES/SUSPEITOS (PESSOA COLETIVA), NOS ANOS DE 2008 A 2018 

 Sobre Agentes/Suspeitos (Pessoa Coletiva), maioria dos anos com resultado nulo/protegido por segredo estatístico (Tabela 7). 

o Apenas se pode apontar o ano de 2014 (9). 

Tabela 7 – Agentes/Suspeitos do tipo pessoa coletiva, em crimes registados por Tráfico de Pessoas (2008 a 2018)  

Nº intervenientes agentes   Ano  

Tipo de crime (nível 1) Tipo de crime (nível 3) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(CP) Contra as pessoas Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 9 .. 3 .. .. 
.. Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico.  

Data da última atualização: 31/10/2019
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4. AGENTES/SUSPEITOS DETIDOS, NOS ANOS DE 2008 A 2018 

 O número total de Agentes/Suspeitos detidos por crimes de Tráfico de Pessoas foi 15 (Tabela 8). 

o Ano mais representativo: 2013 (7). 

Tabela 8 – Agentes/Suspeitos detidos, por crimes de Tráfico de Pessoas (2008 a 2018)  

Nº intervenientes   Ano  

Tipo de crime (nível 1) Tipo de crime (nível 3) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(CP) Contra as pessoas Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 7 .. .. .. 3 .. 
.. Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019 
 
 

 

5. PROCESSOS-CRIME NA FASE DE JULGAMENTO FINDOS EM 1ª INSTÂNCIA, POR CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS, NOS ANOS DE 2008 A 2018 

 O ano com maior número de processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância foi 2018 com 10 (Tabela 9). 

Tabela 9 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas (2008 a 2018)  

Nº processos   Ano  

Crime (nível 1) Crime (nível 3) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(CP) Contra as pessoas Tráfico de pessoas .. .. .. .. 3 6 4 3 5 3 10 
a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.           

Data da última atualização: 31/10/2019  
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5.1. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio e lenocínio e tráfico de menores, nos 

anos de 2008 a 2018 

 Considerando o crime Nível 4 “Tráfico de Pessoas”, entre 2008 e 2018 houve um total de 37 processos-crime na fase de julgamento findos em 

1ª Instância. O crime Nível 3 “Tráfico de pessoas e lenocínio” e mais concretamente “Lenocínio” é o estatisticamente mais representativo (477). 

(Tabela 10): 

Tabela 10 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de Menores (2008 a 
2018)  

   Ano  

Crime (nível 3) Crime (nível 4) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 2008-
2018 

Tráfico de pessoas 

Total 
Nº de Processos 

66 69 59 72 55 59 29 51 45 44 38 587 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 6 4 3 4 3 10 37 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 
58 60 52 62 47 44 20 40 34 36 24 477 

Lenocínio na forma tentada 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 
.. 3 3 6 .. 4 4 .. 3 .. .. 31 

Lenocínio agravado na forma tentada 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 
.. 3 3 .. 3 3 .. 3 3 .. .. 26 

Lenocínio e tráfico de menores na 

forma tentada 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores 

agravado 

.. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 9 
a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.             
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".     
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.             
Data da última atualização: 31/10/2019             
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5.2. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por 

termo, nos anos de 2008 a 2018 

 Considerando o crime Nível 4 “Tráfico de Pessoas”, entre 2008 e 2018 houve um total de 37 processos-crime na fase de julgamento findos em 

1ª Instância por “Decisão de Fundo”. O crime “Tráfico de pessoas e lenocínio”, nível 4 “Lenocínio” é o estatisticamente mais representativo, com 

473 processos findos em 1ª Instância por “Decisão de Fundo” (Tabela 11): 

Tabela 11 – Total de Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de 
Menores, por termo 

Crime (nível 3) Crime (nível 4)  Total 2008-2018 

 

 Nº de Processo 

Por decisão 
de Fundo 

Outro 

 580 7 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 37 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. 

Tráfico de menores .. .. 

Tráfico de pessoas e lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. 

Lenocínio 473 4 

Lenocínio na forma tentada .. .. 

Lenocínio agravado 30 .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 25 .. 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
9 .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.        
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo 
"N.E." e modalidade do termo "N.E.".  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.          
Data da última atualização: 31/10/2019  
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 Desagregando por anos observa-se (Tabelas 12 a 15): 

Tabela 12 – Total de Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de 
Menores, por termo (2008 a 2010) 

 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2008 2009 2010 

 

 Nº de Processo 

Por decisão 
de Fundo 

Outro 
Por decisão 

de Fundo 
Outro 

Por decisão 
de Fundo 

Outro 

 65 .. 67 .. 58 .. 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 58 .. 59 .. 51 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. 3 .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. 3 .. 3 .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.              
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".     
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.               
Data da última atualização: 31/10/2019  
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Tabela 13 – Total de Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de 
Menores, por termo (2011 a 2013) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano 2011 2012 2013 

 

 Nº de Processo 

Por decisão 
de Fundo 

Outro 
Por decisão 

de Fundo 
Por decisão  

de Fundo 

 71 .. 55 59 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. 6 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 

Lenocínio 61 .. 47 44 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 6 .. .. 4 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. 3 3 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.            
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.              
Data da última atualização: 31/10/2019  
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Tabela 14 – Total de Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de 
Menores, por termo (2014 a 2016) 

 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2014 2015 2016 

 

 Nº de Processo 

Por decisão 
de Fundo 

Por decisão 
de Fundo 

Outro 
Por decisão  

de Fundo 

 29 50 .. 45 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 4 3 .. 4 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 

Lenocínio 20 40 .. 34 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 4 .. .. 3 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. 3 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. 3 .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.            
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".    
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.               
Data da última atualização: 31/10/2019 
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Tabela 15 – Total de Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de 
Menores, por termo (2017 a 2018) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2017 2018 

 

 Nº de Processo 

Por decisão 
de Fundo 

Por decisão 
de Fundo 

Outro 

 47 37 .. 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 3 10 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. 

Tráfico de pessoas e lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. 

Lenocínio 36 23 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.           
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.              
Data da última atualização: 31/10/2019 
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5.3. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por 

formação do tribunal, nos anos de 2008 a 2018 

 Considerando o crime Nível 4 “Tráfico de pessoas”, entre 2008 e 2018 em processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância por 

formação do tribunal, 35 foram em “Tribunal Coletivo” (Tabela 16): 

Tabela 16 – Total de Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de 
menores, por formação do tribunal  

Crime (nível 3) Crime (nível 4)  Total 2008-2018 

 

 Nº de Processo 

Tribunal 
Singual 

Tribunal 
Coletivo 

N.E. 

 260 324 3 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. 35 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. 

Tráfico de pessoas e lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. 

Lenocínio 244 231 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio agravado 4 27 .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 8 17 .. 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. 9 .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do 
termo "N.E.".    
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
N.E. - Não especificado             
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 Desagregando por anos observa-se (Tabelas 17 a 20): 

 

Tabela 17 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de menores, por 
formação do tribunal (2008 a 2010) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano 2008 2009 2010 

 

 Nº de Processo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

 23 43 35 34 27 32 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 21 37 32 28 27 25 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
N.E. - Não especificado 
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Tabela 18 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de menores, por 
formação do tribunal (2011 a 2013) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2011 2012 2013 

 

 Nº de Processo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

N.E. 
Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

 29 43 25  29 .. 23 36 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 6 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 29 33 25 22 .. 21 23 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. 6 .. .. .. .. 3 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
N.E. - Não especificado 
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Tabela 19 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de menores, por 
formação do tribunal (2014 a 2016) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2014 2015 2016 

 

 Nº de Processo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

N.E. 

 14 15 26 25 20 24 .. 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. 4 .. 3 .. 4 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 12 8 24 16 19 14 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. 3 .. .. .. 3 .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. 3 .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
N.E. - Não especificado 
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Tabela 20 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de menores, por 
formação do tribunal (2017 a 2018) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2017 2018 

 

 Nº de Processo 

Tribunal 
Singular 

Tribunal 
Coletivo 

N.E. 
Tribunal 
Singualar 

Tribunal 
Coletivo 

 27 16 .. 11 27 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 9 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 

Lenocínio 24 11 .. 10 14 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
N.E. - Não especificado               
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5.4. Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores e por 

momento da decisão final, nos anos de 2008 a 2018 

 Considerando o crime Nível 4 “Tráfico de pessoas”, entre 2008 e 2018 em processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância por 

Momento da Decisão Final, 35 foram em “Acórdão” (Tabela 21): 

Tabela 21 – Total Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de Menores, 
por momento da decisão final (2008 a 2018) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4)  Total 2008-2018 

 

 
Momento da Decisão Final/ 

Nº Processos  

Na Sentença No Acórdão N.E. 

 255 310 22 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. 35 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. 

Tráfico de pessoas e lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. 

Lenocínio 238 224 15 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio agravado 4 24 3 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 9 14 3 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. 9 .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do 
termo "N.E.".                
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
N.E. - Não especificado             
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 Desagregando por ano (Tabelas 22 a 25): 

 

Tabela 22 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de Menores, por 
momento da decisão final (2008 a 2010) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2008 2009 2010 

 

 
Momento da Decisão Final/ 

Nº Processos  

Na 
Sentença 

No 
Acórdão 

N.E. 
Na 

Sentença 
No 

Acórdão 
N.E. 

Na 
Sentença 

No 
Acórdão 

N.E. 

 23 42 .. 35 31 3 26 31 .. 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 21 37 .. 32 26 .. 26 25 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. 3 .. 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
 N.E. - Não especificado                 
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Tabela 23 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de Menores, por 
momento da decisão final (2011 a 2013) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2011 2012 2013 

 

 
Momento da Decisão Final/ 

Nº Processos  

Na 
Sentença 

N.E. 
Na 

Sentença 
No 

Acórdão 
N.E. 

Na 
Sentença 

No 
Acórdão 

N.E. 

 42 3 26 27 .. 23 34 .. 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 6 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 33 .. 25 20 .. 21 23 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 5 .. .. .. .. .. 3 .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
 N.E. - Não especificado                 
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Tabela 24 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de Menores, por 
momento da decisão final (2014 a 2016) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2014 2015 2016 

 

 
Momento da Decisão Final/ 

Nº Processos  

Na 
Sentença 

No 
Acórdão 

N.E. 
Na 

Sentença 
No 

Acórdão 
N.E. 

Na 
Sentença 

No 
Acórdão 

N.E. 

 13 13 3 25 24 .. 20 24 .. 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. 4 .. .. 3 .. .. 4 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 11 6 3 23 16 .. 19 14 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. 3 .. .. .. .. .. 3 .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo "N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
 N.E. - Não especificado                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSERVATÓRIO DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS – BOLETIM “TRÁFICO DE PESSOAS: 10 ANOS DE ESTATÍSTICAS DA JUSTIÇA 2008-2018 

 

Página 30 

Tabela 25 – Processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de Menores, por 
momento da decisão final (2017 a 2018) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2017 2018 

 

 
Momento da Decisão Final/ 

Nº Processos  

Na 
Sentença 

No 
Acórdão 

N.E. 
Na 

Sentença 
No 

Acórdão 
N.E. 

 27 15 .. 10 27 .. 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 9 .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 24 10 .. 9 14 .. 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos processos tem em conta o crime mais grave no processo.         
b) Não estão a ser contabilizados os processos: transitados, apensados incorporados ou integrados, remetidos a outra entidade e os processos com termo "N.E." e modalidade do termo 
"N.E.".   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.            
Data da última atualização: 31/10/2019             
 N.E. - Não especificado  
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6. ARGUIDOS EM PROCESSOS-CRIME NA FASE DE JULGAMENTO FINDOS EM 1ª INSTÂNCIA, POR CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS, TRÁFICO DE PESSOAS E 
LENOCÍNIO, LENOCÍNIO E TRÁFICO DE MENORES E POR CRIME, NOS ANOS DE 2008 A 2018 

 Considerando o crime Nível 4 “Tráfico de pessoas”, entre 2008 e 2018, o número total de arguidos em processos-crime findos em 1ª Instância 

foi de 177. Ano mais representativo: 2018 com 52 arguidos (Tabela 26): 

Tabela 26 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de Menores 
(2008 a 2018) 

   Ano  

Crime (nível 3) Crime (nível 4) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 2008-
2018 

Tráfico de pessoas 

Total 
Nº de Arguidos 

202 181 131 219 136 201 86 128 112 122 126 1.644 

Tráfico de pessoas 5 6 .. 9 12 28 31 6 18 10 52 177 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 
183 164 120 177 112 145 49 113 84 104 66 1.317 

Lenocínio na forma tentada 
.. .. .. 3 .. .. .. .. .. .. .. 4 

Lenocínio agravado 
3 7 6 27 3 22 4 3 6 .. .. 85 

Lenocínio agravado na forma tentada 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 
5 3 4 .. 6 4 .. 3 3 4 4 40 

Lenocínio e tráfico de menores na 

forma tentada 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores 

agravado 

.. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 11 
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6.1.  Arguidos em Processos-crime na fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de 

menores e por extinção do procedimento criminal, nos anos de 2018 a 2018 

 Considerando o crime Nível 4 “Tráfico de pessoas”, entre 2008 e 2018, regista-se um total de 95 arguidos em processos-crime findos em 1ª 

Instância cuja extinção do procedimento criminal foi por “Condenação” e 79 por “Absolvição/Carência de prova” (Tabela 27): 

Tabela 27 – Total de Arguidos na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1ª Instância, por crime de Tráfico de Pessoas, Tráfico de Pessoas e Lenocínio, Lenocínio e Tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal  (2008-2018) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4)  Total 2008-2018 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação 
/ Carência 
de prova 

Desistência 
de queixa 

Amnistia  Prescrição  Arquivado  
Outro 

motivo 

 962 639 .. .. 4 13 24 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 95 79 .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. 3 .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 791 492 .. .. .. 10 21 

Lenocínio na forma tentada 3 .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 37 45 .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 25 13 .. .. .. .. .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
6 5 .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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 Desagregando por anos (Tabelas 28 a 38): 

Tabela 28 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2008) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2008 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação 
/ Carência 
de prova 

Prescrição Arquivado  
Outro 

motivo  
N.E.  Total 

 121 76 .. .. .. .. 202 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. 3 .. .. .. .. 5 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 114 66 .. .. .. .. 183 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. .. .. 3 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. 3 .. .. .. .. 5 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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Tabela 29 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2009) 

 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2009 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / 
Carência de prova 

Prescrição Outro motivo Total 

 103 74 .. .. 181 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 5 .. .. .. 6 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 

Lenocínio 88 73 .. .. 164 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 6 .. .. .. 7 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 3 .. .. .. 3 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
  
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSERVATÓRIO DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS – BOLETIM “TRÁFICO DE PESSOAS: 10 ANOS DE ESTATÍSTICAS DA JUSTIÇA 2008-2018 

 

Página 35 

Tabela 30 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2010) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2010 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / Carência de 
prova 

Arquivado  Total 

 79 48 4 131 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 

Lenocínio 72 45 3 120 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 4 .. .. 6 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. 4 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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Tabela 31 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2011) 

 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2011 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / Carência de 
prova 

Arquivado  N.E.  Total 

 106 110 .. .. 219 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. 9 .. .. 9 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 

Lenocínio 91 83 .. .. 177 

Lenocínio na forma tentada 3 .. .. .. 3 

Lenocínio agravado 9 18 .. .. 27 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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Tabela 32 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2012) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2012 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / Carência de 
prova 

Arquivado  Outro motivo   Total 

 92 40 .. .. 136 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 10 .. .. .. 12 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 

Lenocínio 74 36 .. .. 112 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 3 .. .. .. 3 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 4 .. .. .. 6 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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Tabela 33 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2013) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2013 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / Carência 
de prova 

Aministia Arquivado  Total 

 109 87 .. 4 201 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 9 19 .. .. 28 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 

Lenocínio 86 54 .. 4 145 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 8 14 .. .. 22 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 4 .. .. .. 4 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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Tabela 34 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2014) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2014 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / 
Carência de prova 

N.E.  Total 

 58 26 .. 86 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 22 9 .. 31 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 

Lenocínio 31 16 .. 49 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio agravado 3 .. .. 4 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019             
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Tabela 35 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2015) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2015 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / 
Carência de 

prova 
Prescrição Arquivado  

Outro 
motivo  

Total 

 66 58 .. .. .. 128 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas .. 5 .. .. .. 6 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 63 48 .. .. .. 113 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. .. 3 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. .. 3 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. 3 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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Tabela 36 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2016) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2016 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / 
Carência de prova 

Outro motivo  Total 

 70 38 4 112 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 7 10 .. 18 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 

Lenocínio 61 20 3 84 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. 5 .. 6 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. 3 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019             
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Tabela 37 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2017) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2017 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / 
Carência de prova 

Outro motivo  Total 

 84 35 3 122 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 9 .. .. 10 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. 

Lenocínio 71 30 3 104 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 3 .. .. 4 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019             
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Tabela 38 – Arguidos em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, por 
extinção do procedimento criminal, por ano (2018) 

Crime (nível 3) Crime (nível 4) Ano  2018 

 

 Nº de Arguidos 
Condenação 

Absolviação / 
Carência de prova 

Desistência da 
queixa  

Outro 
motivo  

Total 

 74 47 .. 4 126 

Tráfico de pessoas 

Tráfico de pessoas 30 22 .. .. 52 

Tráfico de pessoas na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas .. .. .. .. .. 

Lenocínio 40 21 .. 4 66 

Lenocínio na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado .. .. .. .. .. 

Lenocínio agravado na forma tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores .. .. .. .. 4 
Lenocínio e tráfico de menores na forma 

tentada .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores agravado 
.. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos arguidos tem em conta o crime mais grave pelo qual foram acusados.  
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.  
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.  
Data da última atualização: 31/10/2019              
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7.  PROCESSO DE INSTRUÇÃO FINDOS EM TRIBUNAIS JUDICIAIS DE 1ª INSTÂNCIA, POR CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS E POR MODALIDADE DE TERMO, NOS 
ANOS DE 2008 A 2018 

Tabela 39 – Processos de instrução findos em tribunais de 1ª Instância, segundo a modalidade do termo (2008 a 2018) 

Fase do processo Findos 

Crime (Nível 3) Tráfico de pessoas 

Ano Modalidade do termo Nº Processos 

Total 2008-2018 

Pronúncia 7 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2008 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2009 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2010 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2011 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2012 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2013 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2014 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 



OBSERVATÓRIO DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS – BOLETIM “TRÁFICO DE PESSOAS: 10 ANOS DE ESTATÍSTICAS DA JUSTIÇA 2008-2018 

 

Página 45 

2015 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2016 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2017 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

2018 

Pronúncia .. 

Não Pronúncia .. 

N.E. .. 

.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico.   
Data da última atualização: 31/10/2019   
N.E. - Não especificado   
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8.  CONDENADOS EM PROCESSOS-CRIME NA FASE DE JULGAMENTO FINDOS EM 1ª INSTÂNCIA, POR CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS, TRÁFICO DE PESSOAS E 
LENOCÍNIO, LENOCÍNIO E TRÁFICO DE MENORES, NOS ANOS DE 2008 A 2018  

 Considerando o crime Nível 4 “Tráfico de pessoas”, entre 2008 e 2018, o número total de condenados em processos-crime findos em 1ª 

Instância foi de 98. Ano com número maior de condenados foi 2018 com 30. 

(Tabela 40): 

Tabela 40 – Condenados em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e lenocínio, lenocínio e tráfico de menores 
(2008 a 2018) 

   Ano  

Crime (nível 3) Crime (nível 4) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 2008-
2018 

Tráfico de pessoas 

Total 
Nº de Condenados 

124 112 92 119 92 122 58 75 89 89 80 1.049 

Tráfico de pessoas .. 5 .. .. 10 9 22 .. 10 9 30 98 

Tráfico de menores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de menores na forma tentada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Tráfico de pessoas e 
lenocínio 

Tráfico de pessoas 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio 
116 97 85 103 74 99 31 71 77 73 46 872 

Lenocínio na forma tentada 
.. .. .. 3 .. .. .. .. .. .. .. 3 

Lenocínio agravado 
3 6 4 10 2 8 3 .. .. .. .. 39 

Lenocínio agravado na forma tentada 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de 
menores 
 

Lenocínio e tráfico de menores 
.. 3 .. .. 4 4 .. .. .. 3 .. 25 

Lenocínio e tráfico de menores na 

forma tentada 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Lenocínio e tráfico de menores 

agravado 

.. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 7 
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8.1. Condenados em Processos-crime em fase de julgamento findos em 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas e por decisão final condenatória, nos anos de 2008 a 

2018 

 Considerando o crime Nível 3 “Tráfico de pessoas”, entre 2008 e 2018, o número total de condenados em processos-crime findos em 1ª 

Instância por Decisão Final Condenatória - “Prisão efetiva” foi de 45 (Tabela 41): 

Tabela 41 – Condenados em processos-crime na fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª Instância, por crime de tráfico de pessoas e por Decisão Final Condenatória (2008 a 2018) 

   Ano  

Crime (nível 3) Crime (nível 4) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 2008-2018 

Tráfico de pessoas 

Total 
Nº de Condenados 

3 5 .. .. 10 9 22 .. 10 9 30 101 

Multa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Prisão suspensa simples 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 

Prisão efetiva .. 5 .. .. 3 5 .. .. 4 4 20 45 

Dissolução de pessoa coletiva 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 8 

Prisão suspensa com regras de conduta 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 

Prisão suspensa com regime de prova 
. .. .. .. 7 4 18 .. 3 .. 4 38 

N.E. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a) A contabilização dos condenados tem em conta o crime mais grave pelo qual foram condenados.   
b) Não são contabilizados processos transitados, apensados, incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade.   
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico   
Data da última atualização: 31/10/2019   
N.E. - Não especificado   
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9.  RECLUSOS CONDENADOS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO, SEGUNDO O CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS, POR SEXO, ESCALÕES DE IDADE E NACIONALIDADE 

(2013 A 2018) 

Tabela 42 – Reclusos condenados existentes em 31 de dezembro, segundo o crime de tráfico de pessoas, por sexo, escalões de idade e nacionalidade (2013 a 2018) 

Sexo Homens Mulheres 
Nacionalidade Portugueses Estrangeiros Portugueses Estrangeiros 

Escalões de idade 16 a 18 
anos 

19 a 20 
anos 

21 e mais 
anos 

16 a 18 
anos 

19 a 20 
anos 

21 e mais 
anos 

16 a 18 
anos 

19 a 20 
anos 

21 e mais 
anos 

16 a 18 
anos 

19 a 20 
anos 

21 e mais 
anos Ano Crime Total 

2013 

Crime contra as 
pessoas 

2.904 5 25 2.392 .. .. 378 .. .. 91 .. .. 10 

                              Dos quais por: 
Tráfico de 

pessoas 
5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

2014 

Crime contra as 
pessoas 

2.900 .. 26 2.408 .. .. 356 .. .. 88 .. .. 17 

                              Dos quais por: 
Tráfico de 

pessoas 
4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

2015 

Crime contra as 
pessoas 

3.051 3 16 2.558 .. .. 361 .. .. 93 .. .. 17 

                              Dos quais por: 
Tráfico de 

pessoas 
7 .. .. 3 .. .. 4 .. .. .. .. .. .. 

2016 

Crime contra as 
pessoas 

2.893 5 7 2.428 .. 3 342 .. .. 95 .. .. 13 

   Dos quais por: 
Tráfico de 

pessoas  
6 .. .. 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

2017 

Crime contra as 
pessoas 

2.947 4 5 2.484 .. 3 339 .. .. 102 .. .. 10 

   Dos quais por: 
Tráfico de 

pessoas  
6 .. .. .. .. .. 6 .. .. .. .. .. .. 

2018 

Crimes contra 
as pessoas 

2.936 3 12 2.445 .. .. 344 .. .. 119 .. .. 13 

                                       Dos quais por: 

Tráfico de 
pessoas 

9 .. .. 6 .. .. 3 .. .. .. .. .. .. 

Fonte: Serviços Prisionais          
.. Resultado nulo/ protegido pelo segredo estatístico
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Nota Técnica  

Conceito Descrição Fonte 

Absolvição/Carência 
de prova 

Sentença judicial que põe termo a uma ação, 
considerando que o réu não deve ser 
condenado, seja porque o pedido do autor não 
procede (absolvição do pedido), seja porque 
existe qualquer obstáculo legal à apreciação do 
pedido, determinante da absolvição da 
instância. Em processo-crime, decisão judicial 
que, depois de transitada em julgado, extingue 
o procedimento criminal contra o arguido pelos 
factos que lhe eram imputados na acusação, 
seja porque se provou a sua inocência, seja 
porque não foi produzida prova suficiente para 
fundamentar uma condenação. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/24
96  

Acórdão Decisão proferida por um tribunal coletivo. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/34
17  

Agentes/Suspeitos 
Suspeito é o indivíduo sobre quem recaem 
fortes indícios de ser o autor do crime, mesmo 
que menor que 16 anos ou incapaz. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/33
74  

Arguido 

Pessoa contra quem foi deduzida acusação ou 
requerida instrução num processo penal e 
aquela que, por recair sobre si forte suspeita de 
ter perpetrado uma infração cuja existência 
esteja suficientemente comprovada, a lei obriga 
ou permite que seja constituída como tal. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/12
80  

Amnistia  

Causa objetiva de extinção de procedimento, da 
responsabilidade penal ou da execução da 
pena, caso já tenha havido condenação, 
determinada pela abolição da incriminação de 
certos factos passados. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/12
89  

Arquivamento 

Decisão do Ministério Público, materializada 
em despacho proferido no termo do inquérito, 
ordenando o não seguimento do processo para 
julgamento, seja porque se concluiu pela 
inexistência de crime, que o arguido o não 
praticou, que o procedimento criminal é 
inadmissível, seja porque não foi possível obter 
indícios suficientes, sobre o crime ou sobre os 
seus agentes, para deduzir acusação. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/12
81  

Crime  
Todo o facto descrito e declarado passível de 
pena criminal por lei anterior ao momento da 
sua prática. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/min
fo.jsp?var_cd=0008073&lingua=PT  

Crime registado 
Crime detetado pelas autoridades policiais ou 
levado ao seu conhecimento por meio de 
denúncia ou queixa. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/5470  

Condenado 

Pessoa contra quem foi proferida sentença que 
aplique pena ou medida de segurança 
privativas da liberdade, pena pecuniária ou 
outra reação criminal não detentiva. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/2496
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/2496
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3417
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3417
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3374
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3374
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1280
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1280
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1289
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1289
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1281
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1281
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0008073&lingua=PT
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0008073&lingua=PT
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/5470
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URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/12
18  

Desistência de queixa 

Declaração de vontade do titular dos interesses 
que a lei quis proteger com a incriminação ou 
das restantes pessoas a quem a lei reconhece 
legitimidade para o efeito, pela qual se opera a 
retratação da denúncia (em crimes 
semipúblicos) ou da acusação particular (em 
crimes particulares), tendo como consequência 
a extinção do procedimento criminal. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/12
06  

Não pronúncia 

Decisão instrutória que decide não avançar 
com o processo para julgamento, dado que não 
foram recolhidos indícios suficientes de se 
terem verificado os pressupostos de que 
depende a aplicação ao arguido de uma pena. 

Fonte: APAV 
URL: 
http://www.apav.pt/apav_v3/index.php
/pt/13-a-vitima-e-a-lei/70-o-processo-
penal  

Prescrição 
Forma de extinção de um direito pelo seu não 
exercício por um dado lapso de tempo, variável 
de caso para caso, fixado na lei. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1653  

Pessoa Coletiva 

Organização constituída por um agrupamento 
de indivíduos ou por um complexo patrimonial 
tendo em vista a prossecução de um interesse 
comum determinado e à qual a ordem jurídica 
atribui a qualidade de sujeito de direito 
(personalidade jurídica). Podem ser de direito 
público ou de direito privado. 

Fonte: Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas - Modelo 304 | DGPJ 

 

Prisão Efetiva 

Sanção principal de natureza criminal 
correspondente à privação da liberdade por 
tempo limitado com vista à prevenção de 
futuros crimes e à reintegração do condenado 
na sociedade. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/22
25  

Prisão Suspensa 
simples 

Referência legislativa artigo 50º 

Fonte: Co digo Penal 
URL: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostr
a_articulado.php?artigo_id=109A0160&
nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1
&nversao=#artigo  

Prisão Suspensa com 
regime de prova 

Referência legislativa artigo 53º 

Fonte: CP 
URL: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostr
a_articulado.php?artigo_id=109A0160&
nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1
&nversao=#artigo 

Processo-crime 

Forma normal do processo penal aplicável em 
todos os casos em que não haja lugar à 
utilização de processo especial, sumário ou 
sumaríssimo. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/65
47  

Processo findo  

Processo em que é proferida decisão final, na 
forma de acórdão, sentença ou despacho, na 
respetiva instância, independentemente do 
trânsito em julgado. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/18
92  

Processo de instrução  

Auto constituído pelas peças escritas emanadas 
das partes, pelas decisões do tribunal e atos do 
Ministério Público, e pelo relato, mais ou menos 
circunstanciado, dos atos e diligências 
praticadas no desenvolvimento da ação. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/19
88  

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1218
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1218
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1206
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1206
http://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/13-a-vitima-e-a-lei/70-o-processo-penal
http://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/13-a-vitima-e-a-lei/70-o-processo-penal
http://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/13-a-vitima-e-a-lei/70-o-processo-penal
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1653
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/2225
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/2225
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/6547
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/6547
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1892
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1892
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1988
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1988
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Pronúncia 
Despacho judicial que encerra a fase de 
instrução do processo-crime e através do qual 
se introduz o feito em julgamento. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/11
29  

Sentença  

Ato datado e assinado pelo qual o juiz decide 
fundamentalmente a causa principal ou algum 
incidente que apresente, segundo a lei, a figura 
de uma causa. Diz-se homologatória a sentença 
que ratifica ou aprova um acordo prévio 
firmado entre as partes. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE  
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/40
61  

Tribunal 1ª Instância Referência legislativa artigo 29.º 

Fonte: Lei da Organização do Sistema 
Judiciário - Lei n.º 62/2013, de 26 de 
agosto 
URL: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostr
a_articulado.php?nid=1974&tabela=leis
&ficha=1&pagina=1&so_miolo= 

Tribunal Coletivo 

Tribunal composto por três juízes, competente 
para julgar os crimes mais graves, em regra 
puníveis com pena de prisão superior a três 
anos. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/17
92  

Tribunal Singular 

Tribunal composto apenas por um juiz, 
competente para julgar crimes menos graves, 
em regra puníveis com pena de prisão até três 
anos. 

Fonte: Sistema de Metainformação do 
INE 
URL: 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/18
42  

Tráfico de Pessoas Referência legislativa artigo 160.º 

Fonte: Co digo Penal 
URL: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostr
a_articulado.php?artigo_id=109A0160&
nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1
&nversao=#artigo  

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1129
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1129
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1792
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1792
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1842
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1842
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
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Nota Te cnica 

Sinais Convencionais 
.. Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico  
N.E. Não especificado 
N/A Não aplicável  

 

 


