
 

1 
 

2019 Convite Global à Apresentação de Contributos sobre 
Instituições Infantis e Tráfico Humano 

Diretrizes 
 
Obrigado por responder ao chamado global de evidência da Lumos sobre as instituições 
infantis e o tráfico de seres humanos. Nestas directrizes,você pode encontrarmais 
informações sobre o objectivo e a metodologia do convite à apresentação de provas, 
definições de instituições infantis e tráfico de seres humanos, questões de protecção de 
crianças e dados e investigação na Lumos. 

 
O objetivo deste apelo à evidência 

O objetivo de reunir evidências através deste apelo é compreender as ligações entre as 
instituições infantis e o tráfico de pessoas em diversos contextos em todo o mundo. A Lumos 
está a recolher exemplos, informações, conhecimentos e recursos sobre o tráfico de seres 
humanos no contexto das instituições infantis, bem como a prática na luta contra este grave 
problema. Nós nos deparamos com a expertise coletiva e experiência de praticantes, 
formuladores de políticas, pesquisadores, defensores e outros em todos os campos de 
proteção da criança ecombater o ser humanotráfico de pessoas. 
 

O que é uma instituição infantil? 
O termo instituição infantil abrange instalações residenciais , que podem ser conhecidas 
como orfanatos, centros de acolhimento para crianças migrantes desacompanhadas, 
instalações sanitárias residenciais, enfermarias psiquiátricas, escolas especiais residenciais, e 
internatos. 
 
Embora nem todas as instituições infantis vejam ou operem da mesma forma – algumas 
podem ser executadas pelo Estado, outras por prestadores privados, algumas podem ser 
materialmente bem resourced, outras lutando para fornecer o básico – elas são todas 
caracterizadas pelo mesmo ' institucional cultura "que prevalece. Eles negam às crianças a 
sua liberdade, isolá-los de suas famílias e comunidades, deixar as crianças sem controle 
suficiente sobre suas vidas e sobre as decisões que os afetam e muitas vezes negá-los o seu 
direito a uma identidade. É comum que as exigências da própria instituição tenham 
precedência sobre as necessidades individuais das crianças. 
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O que é tráfico humano? 
O protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e 
crianças, também conhecido como protocolo do tráfico, fornece uma definição 
internacionalmente aceita de tráfico de seres humanos . O tráfico de crianças é definido na 
alínea c) do artigo 3º como: 
 

«O recrutamento, o transporte, a transferência, o abrigo ou a receção de uma criança 
para efeitos de exploração devem ser considerados «tráfico de pessoas» [...] 

 
O artigo 3. °, alínea a), sublinha que: 
 

«A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outros ou outras 
formas de exploração sexual, de trabalho forçado ou de serviços, de escravatura ou de 
práticas semelhantes à escravidão, à servidão ou à remoção de órgãos.» 

 

Metodologia 

Lumos convida a todos com exemplos relevantes, informações, conhecimentos e recursos 
para responder à chamada de provas, completando a pesquisa on-line. Dada a diversidade de 
conhecimentos e experiências, os inquiridos são livres de estruturar a sua submissão na forma 
como consideram mais adequado. As submissões são divididas em duas partes: 

• Parte I: exemplos, informações e conhecimentos sobre o tráfico de seres humanos 
ligados às instituições infantis 

• Parte II: exemplos, informações e conhecimentos sobre o combate ao tráfico de seres 
humanos ligados às instituições infantis 

 
Os entrevistados também podem incluir publicações ou outros recursos em apoio a cada 
submissão.1 
 
As pessoas são encorajadas a completar todas as seções que são aplicáveis à sua submissão; 
as outras secções podem ser deixadas em branco. A pesquisa on-line permite até três envios 
em cada uma das duas partes. Envios adicionais podem ser feitos completando uma 
segunda pesquisa. Alternativamente, eles podem ser enviados diretamente para Lumos (ver 
informações de contato no final destas diretrizes). 
 

Exemplo de submissão 

Digamos que você queira fornecer informações sobre a história de uma criança individual que foi 
traficadas para um orfanato. Você pode descrever os detalhes e eventos como um envio na parte I. 
Se você também quisesse compartilhar suas experiências de proteger esta criança e reintegrá-la com 
sua família, você completaria a caixa de texto na parte II. Se você recentemente se deparou com um 
artigo em um jornal local sobre a exploração infantil no mesmo orfanato e como a polícia está tratando 
isso, você pode fazer o upload deste como uma publicação/recurso em apoio de sua submissão na 
parte I ou II, visto que é relevante para ambos. 
                                                           
1 Os recursos relevantes podem incluir: trabalhos de pesquisa publicados ou inéditos, artigos, resumos de políticas, 
apresentações, revisões, avaliações, fichas técnicas, manuais, políticas, estratégias, mídia de notícias, documentos de 
conferência e dissertações. 

https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=pt
https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=pt
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Como serão utilizados os envios 

Lumos é grato por todas as inscrições, e vamos analisá-los cuidadosamente para aumentar a 
nossa compreensão de padrões, dinâmicas, riscos e motoristas. Essas informações serão 
publicadas e divulgadas para fornecer evidências de estratégias, intervenções e políticas de 
prevenção e enfrentamento do tráfico no contexto das instituições infantis. Seus envios 
contribuirão para abordar algumas das principais lacunas na base global de evidências e 
ajudar a fortalecer o setor de proteção da criança para melhorar a vida das crianças. As 
inscrições e as lições tiradas deles serão uma característica central em uma próxima 
publicação de pesquisa da Lumos sobre as instituições infantis e o tráfico de seres humanos. 
No final da pesquisa on-line, você será solicitado a indicar se você quer que nós para vocêse 
o seu nome ou da sua organização quando citando ou parafraseando a sua submissãos . Se 
desejar, we são felizespara adar crédito completo, mas também pode garantir a sua 
submissãospermaneça anônimo. 
 

Proteção e salvaguarda da criança 

A segurança e proteção das crianças, tanto online como offline, é sempre a mais alta 
prioridade da Lumos. A Lumos tem o dever de relatar quaisquer preocupações sobre a 
segurança e o bem-estar de crianças e adultos vulneráveis que possam ser utilizados através 
deste convite à prova. Nós, portanto, solicitamos que os questionados não divulguem 
informações de identificação pessoal em crianças ou adultos individuais, incluindo nomes e 
locais exatos. A única exceção são as informações que estão prontamente disponíveis no 
domínio público, como procedimentos legais disponíveis publicamente, artigos de mídia ou 
publicações. 
 
Nos casos em que você está preocupado que alguém está em perigo imediato, 
recomendamos que você entre em contato com a polícia ou agência de serviços sociais 
relevantes em seu país. Se você gostaria de discutir quaisquer preocupações com Lumos 
diretamente, entre em contato com o nosso conselheiro de salvaguarda, Naomi Deutsch: 
Naomi.Deutsch@wearelumos.org (apenas em inglês). 
  

Privacidade e proteção de dados 

A Lumos valoriza fortemente a privacidade e a proteção de dados e é consciente das pressões 
e riscos enfrentados pelos praticantes de antitráfico, defensores e pesquisadores em todo o 
mundo. Pede-se aos inquiridos que indiquem de que forma permitem que asua submissão 
seja utilizada, apresentada e comunicada pela Lumos. Também permiti a opção de fazer um 
envio anônimo, o que pode ser feito deixando os campos de informações de contato em 
branco. 
 
Para obter mais informações, leia a política de privacidade da Lumos (em inglês), que define 
como usamos e protegemos quaisquer dados pessoais que são compartilhados conosco, bem 
como a política de privacidade da surveymonkey (em inglês). 
 
 
 

mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://pt.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://pt.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
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Instituições infantis e tráfico de seres humanos: a lacuna de evidências 
Em todo o mundo, há um crescente reconhecimento internacional de que as crianças estão 
em maior risco de serem exploradas e traficadas quando estão em instituições infantis , bem 
como ao deixar o cuidado institucional. A pesquisa demonstrou que o desenvolvimento físico, 
cognitivo e emocional das crianças está gravemente danificado por meio da 
institucionalização, tornando-os mais vulneráveis ao tráfico. Numerosas partes interessadas 
em matéria de protecção da criança e de antitráfico, incluindo advogados e investigadores, 
estão a mobilizar-se para desenvolverem respostas eficazes na prática, na política e na 
legislação. Isso também abrange questões como o orfanato voluntourism e fluxos de 
financiamento internacionais. 
 
A relação entre a institucionalização e o tráfico de seres humanos é complexa e múltipla. Em 
geral, quatro ciclos ou tipos de tráfico de seres humanos no contexto das instituições infantis 
podem ser diferenciados: 

• As vítimas de tráfico ou de crianças migrantes separadas, conhecidas ou suspeitas, são 
acomodadas em cuidados institucionais, para qualquer ou várias formas de exploração, 
incluindo o fenómeno do "tráfico de orfanatos" 

• As crianças são traficadas para fora das instituições, para qualquer ou várias formas de 
exploração 

• Crianças vítimas de tráfico são colocadas (de volta) em instituições 

• Aqueles que viveram em instituições infantis tornam-se vítimas de tráfico 
 
As formas de exploração incluem, no mínimo: trabalho forçado, mendicidade, exploração sexual, 
adoção ilegal, servidão doméstica, exploração criminosa, colheita de órgãos, etc. 
 
Apesar da crescente conscientização da política internacional, da prática, da advocacia, da 
pesquisa e dos círculos de financiamento, há uma lacuna significativa nas evidências e 
informações disponíveis sobre as ligações entre as instituições infantis e o tráfico de pessoas. Este 
escassez torna uma injustiça silenciosa e global. A Lumos compromete-se a abordar a lacuna de 
provas, centrando-se em cinco temas abrangentes: 

1. Escala, padrões e dinâmicas (incluindo recrutamento, transporte, transferência, 
abrigando, recebimento e exploração de crianças no contexto das instituições) 

2. Vulnerabilidades e riscos de crianças e famílias particulares 
3. CAUSA ( como volunturismo e financiamento) 
4. Danos e efeitos da institucionalização e do tráfico de crianças 
5. Melhores práticas, políticas, leis e intervenções de sistemas 
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Sobre Lumos 

Nomeado após o feitiço de dar luz em Harry Potter, Lumos é uma organização internacional 
de crianças fundada por J.K. Rowling em 2005. Trabalhamos para acabar com a 
institucionalização das crianças em todo o mundo. A Lumos procura compreender melhor e 
combater as causas profundas da separação familiar – tráfico de seres humanos , pobreza e 
discriminação – e transformar sistemas de cuidados em diversos contextos. A unidade de 
evidências da Lumos gera evidências de mudança contribuindo para diferentes áreas do 
conhecimento global sobre a transformação da política e da prática de proteção à criança. A 
unidade de provas e o antitráfico, a escravidão moderna & equipe voluntourism estão 
realizando pesquisas sobre o nexo entre o tráfico de seres humanos e as instituições infantis , 
dos quais este apelo à prova é uma chave do componente. 
 

Detalhes de contato 

Para qualquer pergunta ou comentário sobre a chamada para a prova ou estas directrizes, 
contate-nos por favor em callforevidence@wearelumos.org. 

mailto:callforevidence@wearelumos.org
mailto:callforevidence@wearelumos.org

