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ANGOLA (Nível 2) 

 

O Estado Angolano não cumpre na sua plenitude com os padrões mínimos para a eliminação do 

tráfico, mas tem encetado esforços significativos nesta direcção. Em termos gerais, o Estado 

desenvolveu um esforço crescente, relativamente à sua capacidade de combate ao tráfico, 

comparativamente ao período relativo ao relatório anterior, considerando o impacto da pandemia 

do COVID-19; tendo assim, o país permanecido no Nível 2. Estes esforços incluíram o 

fornecimento de serviços de apoio a todas as vítimas que participaram nas investigações; a 

aprovação do mecanismo de encaminhamento à nível nacional (NRM) e dos procedimentos de 

funcionamento padrão e o financiamento do plano de acção nacional (NAP); a condenação de 

dois traficantes, a cooperação internacional com vista ao repatriamento exitoso das vítimas, o 

aumento das acções de formação para os funcionários da linha da frente e das acções de 

sensibilização direccionadas ao público. Porém, o Estado não conseguiu cumprir com os padrões 

mínimos em várias áreas chave. As acções tendentes à identificação proactiva e encaminhamento 

das vítimas continuaram a ser adequadas nas áreas de trânsito principais, apesar de o Estado ter 

criado protocolos e de ter incrementado as acções de formação para funcionários da linha da 

frente. O Estado não possuía regulamentação ou fiscalizou as agências de contratação de pessoal, 

para além da realização de inspecções de trabalho periódicas. 

 

RECOMENDAÇÕES PRIORITÁRIAS:  Implementar e formar funcionários da linha da 

frente em NRM e SOP com vista à identificação proactiva das vítimas entre os grupos 

vulneráveis, incluindo os cidadãos nacionais regressados da Namíbia e cidadãos estrangeiros, tal 

como migrantes e refugiados, principalmente na província da Lunda Norte, bem como 

trabalhadores Norte Coreanos e Cubanos e encaminhar as vítimas de tráfico para atendimento 

nos serviços apropriados.  * Aumentar as acções no sentido de investigar e processar 

criminalmente os crimes de tráfico, principalmente o de tráfico sexual e o laboral, nos sectores 

da construção civil e pastorícia e de condenar os traficantes com penas proporcionais à gravidade 

dos crimes de tráfico humano. * Aumentar as acções no sentido de providenciar abrigos, 

aconselhamento e assistência médica às vítimas de tráfico, directamente ou em parceria com 

ONGs ou organizações internacionais. * Alocar recursos para atender às dificuldades vividas 

pelos migrantes Angolanos regressados da Namíbia e detectar indicadores de tráfico humano 

durante a crise económica em curso nas províncias da Huíla, Cunene e Namibe.  * Emendar o 

Artigo 178 no sentido de criminalizar todas as formas de tráfico sexual nacional.  * Criar e 

implementar políticas no sentido de eliminar o requisito de participar em investigações e 

processos crime para fins de identificação das vítimas bem como receber o estatuto oficial de 

vítima de tráfico. * Realizar acções de formação e apoiar os órgãos de defesa e segurança, os 

procuradores e os órgãos judiciais, na implementação das disposições legais de combate ao 

tráfico contidas na legislação Angolana.  * Alargar a recolha de dados das forças da ordem e de 

protecção das vítimas, principalmente às relativas ao número de vítimas encaminhadas e que 

beneficiaram de serviços de protecção e ainda compilar os dados de todas as províncias.  * 

Apoiar o fornecimento de documentos de identidade para a população vulnerável, incluindo 

migrantes em risco, refugiados e apátridas, sem documentação. 

 

ACÇÃO JUDICIAL 

O Estado prosseguiu com as acções dos órgãos de defesa e segurança, de combate ao tráfico. Em 

Novembro de 2020, o Estado emendou os artigos do código penal relativos ao combate ao 



-2- 

   

 

 

tráfico, a vigorar a partir de Fevereiro de 2021. A Leis 38/20 e 39/20 revogaram a anterior lei de 

combate ao tráfico e a Lei de 2014 relativa à criminalização das Infracções Subjacentes ao crime 

de Branqueamento de Capitais, aumentando ligeiramente a moldura penal para alguns crimes de 

tráfico. O Artigo 177 criminalizava a escravidão, com uma moldura penal de sete a 15 anos de 

prisão e a compra ou venda de criança menor de 14 anos de idade para fins de adopção ou 

escravidão, com pena de prisão de cinco a 10 anos. O Artigo 178 criminalizava o tráfico para 

trabalho escravo de adultos e crianças e previa pena de prisão de quatro a 10 anos. O Artigo 189 

criminalizava algumas formas de tráfico nacional de sexo adulto e previa pena de um a oito anos 

de prisão. O Artigo 190 criminalizava o tráfico transnacional de sexo de pessoas adultas e previa 

uma pena de dois a 10 anos de prisão. O Artigo 196 criminalizava o tráfico infantil de sexo e 

previa pena de cinco a 15 anos de prisão. Estas penas foram todas suficientemente rigorosas e, 

relativamente ao tráfico sexual, proporcional às penas previstas para outros crimes graves, tal 

como o da violação sexual. A emenda de 2020, no seu Artigo 178, retirou a expressão 

“exploração sexual” como o propósito de crime de tráfico. Pelo facto de os outros Artigos de 

combate ao tráfico não criminalizarem todas as formas de tráfico sexual nacional, a legislação 

Angolana deixou de criminalizar qualquer forma de tráfico sexual. 

 

O Estado iniciou a investigação de 13 casos suspeitos de crime de tráfico humano, envolvendo 

15 suspeitos, e prosseguiu com as investigações de 6 casos relativos ao período do relatório 

anterior, e de 15 investigações iniciadas em 2020. O Estado não levou a cabo quaisquer novos 

processos crime, mas prosseguiu as acções judiciais relativas a cinco suspeitos de tráfico num 

caso de tráfico sexual iniciado em 2019, tendo dois traficantes sido condenados. Isto representa 

uma diminuição relativamente aos 13 traficantes condenados no período do relatório anterior. 

Numa investigação de 2019, um traficante condenado por ter participado numa acção de 

imigração ilegal visando o tráfico de crianças provenientes da RDC, obrigadas a realizar trabalho 

doméstico, foi sentenciado a quatro anos de prisão e ordenado a pagar indemnização às vítimas. 

Numa investigação realizada em 2020, um traficante foi condenado por tráfico sexual e 

sentenciado a um ano e seis meses de prisão e a pagar indemnização. Devido à pandemia, os 

tribunais continuaram abertos, mas a funcionar de forma limitada, durante o período do relatório. 

 

O Estado não informou ter havido quaisquer investigações, acções judiciais ou condenações de 

funcionários públicos por cumplicidade em crimes de tráfico humano; porém, a corrupção e a 

cumplicidade continuaram a constituir problemas, inibindo a aplicação da lei durante o ano. O 

Estado informou que as investigações contra vários funcionários do registo civil e dos serviços 

de migração e estrangeiros alegadamente envolvidos em crimes de tráfico, iniciadas durante o 

período do relatório anterior, continuavam a decorrer. No passado, individualidades bem 

posicionadas, confiscaram terras pertencentes a membros do grupo nativo San, o que obrigou a 

muitos membros do mesmo grupo a trabalharem em regime de trabalho forçado em terras 

anteriormente de sua propriedade. Pelo segundo ano consecutivo, o Estado não comunicou estar 

ou não a decorrer qualquer investigação ou resolução do litígio, incluindo o facto de tais terras 

terem ou não sido devolvidas aos San. Pelo segundo ano consecutivo, o Estado não comunicou 

sobre quaisquer actualizações relativamente a dois outros casos, incluindo o caso do guarda 

fronteiriço Angolano da província do Cunene acusado em 2020 de conspiração para obrigar uma 

mulher e cinco rapazes a entrar num esquema de trabalho forçado e um segundo caso relativo a 

um oficial do exército Angolano acusado em 2020 de contrabando envolvendo uma possível 
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conexão com tráfico. Adicionalmente, as forças da ordem não fizeram cumprir de forma 

consistente ou efectiva, a legislação contra a exploração sexual infantil para fins comerciais. 

 

Vários órgãos de defesa e de segurança tiveram o mandato de investigar casos de tráfico 

humano. Para além da polícia nacional, os Serviços de Investigação Criminal e o Tribunal de 

Menores, poderiam investigar casos de tráfico humano. O Ministério do Interior, no quadro da 

formação de Gestão das Fronteiras Humanitárias, levou a cabo seis workshops de combate ao 

tráfico nas províncias de Luanda, Bengo, Malanje, Huambo, Cuanza Norte e Cuando Cubango, 

que envolveram um total de 180 participantes, incluindo oficiais da polícia nacional, dos serviços 

de migração (SME), Polícia de Guarda-Fronteiras, Serviços de Bombeiros e Protecção Civil e 

Serviço de Investigação Criminal. O Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher 

(MASFAMU) realizou duas formações para funcionários públicos sobre sistemas de 

encaminhamento e de protecção para crianças, incluindo o tráfico de seres humanos. O 

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH) realizou três workshops sobre 

tráfico humano, lei do asilo e direitos, nas províncias do Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul, com 

121 participantes. O Estado assinou igualmente acordos com a África do Sul e com a RDC, 

estabelecendo novos protocolos de cooperação de combate ao crime transnacional, incluindo o 

tráfico humano. 

 

PROTECÇÃO 

O Estado incrementou as acções globais de protecção. Por meio das acções de investigação e 

identificação, o Estado informou ter identificado 26 vítimas de tráfico, incluindo adultos, 

crianças e vítimas de tráfico sexual e de seres humanos, de Angola, RDC, África do Sul e 

Namíbia e no apoio às vítimas identificadas que participaram nas investigações, providenciando 

abrigo, necessidades básicas, assistência médica e ensino. As linhas de atendimento do Estado 

identificaram 5 crianças vítimas de tráfico; porém, estas vítimas podem também já constar na 

estatística do Estado, fazendo com que o número total de vítimas identificadas seja incerto. Estas 

acções equiparam-se à identificação e ao encaminhamento para os cuidados, de 19 vítimas de 

tráfico ocorridas no período do relatório anterior. O Estado, por intermédio do Instituto Nacional 

da Criança (INAC), possuía centros de apoio independentes a funcionar em todas as 18 

províncias, providenciando abrigo, educação básica e reunificação familiar para vítimas de 

crimes com idade inferior a 18 anos. Adicionalmente, o MASFAMU geriu uma rede nacional de 

abrigos para mulheres, centros de aconselhamento e centros infantis, em que as vítimas de tráfico 

podiam ter acesso. As ONGs e as organizações religiosas também geriam abrigos e 

providenciaram serviços para as vítimas, que beneficiaram de apoio financeiro limitado do 

Estado. O Estado também providenciou assistência a crianças órfãs e serviços de rastreio familiar 

para crianças vítimas de tráfico, bem como assistência jurídica, assistentes sociais e 

aconselhamento para todas as vítimas. 

 

Durante o período de vigência do relatório, o Estado aprovou, ficando ainda por adoptar, os 

procedimentos de funcionamento padrão para a identificação de vítimas de tráfico e do NRM, 

visando à Protecção e Assistência às Vítimas de Tráfico e o seu reencaminhamento aos devidos 

cuidados, elaborados em parceria com uma organização internacional. Além disso, o Estado 

aprovou os SOPs para a assistência de Crianças Vítimas de Violência. Para promulgar o NRM, o 

Estado formou 41 agentes da ordem, guarda fronteiras, alfândegas, imigração e membros dos 

comités de direitos humanos, sobre a identificação destas vítimas e procedimentos de 
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encaminhamento, com o apoio de uma organização internacional. Tanto o NRM como o SOP 

foram divulgados aos comités provinciais dos direitos humanos, em todas as províncias; porém, 

as vítimas nas comunidades rurais tiveram menos acesso aos recursos e serviços, 

comparativamente as das áreas urbanas. 

 

O Estado encorajou a cooperação das vítimas nas investigações e nas acções judiciais sobre 

crimes de tráfico; porém, tanto o acesso aos cuidados como os benefícios relacionados com a 

imigração, continuavam condicionados ao início de uma investigação e da prestação de 

depoimento da vítima. A legislação Angolana permitiu a prestação de depoimentos em directo 

por videoconferência, permitindo às vítimas nascidas no estrangeiro, tratarem do seu 

repatriamento para os seus países de origem, enquanto participam nos julgamentos, embora o 

Estado não tenha informado sobre quaisquer casos nestas circunstâncias, durante o período de 

vigência do relatório. Enquanto as vítimas de nacionalidade estrangeira permaneçam no país, a 

legislação Angolana providencia assistência à imigração, incluindo a documentação para 

residência provisória e o direito de requerer asilo. Desde que cooperem com os órgãos de defesa 

e de segurança, as vítimas têm acesso à assistência jurídica, médica e psicológica, algum apoio 

financeiro, assistência no rastreio das famílias e acesso ao ensino e ainda gozam de imunidade 

relativamente aos crimes relacionados com o tráfico que tenham cometido. Em ambas as 

condenações, durante o período do relatório, os juízes ordenaram o pagamento de indemnização 

às vítimas e ao Estado, o que constituiu uma novidade, relativamente às sentenças sem 

indemnização, verificadas no período do relatório anterior. O Estado cooperou com funcionários 

Congoleses no sentido de repatriar para a RDC, duas crianças vítimas de tráfico na província do 

Uíge. Porém, apesar da alta prevalência de tráfico transnacional, os órgãos de defesa e segurança 

detiveram e deportaram migrantes indocumentados que atravessaram a fronteira entre Angola e a 

RDC, sem verificarem a possibilidade de exploração. Como resultado, as autoridades podem ter 

detido e deportado vítimas de tráfico por actos ilícitos cometidos como resultado de tráfico, 

incluindo alegadas violações migratórias. 

 

PREVENÇÃO 

O Estado continuou a realizar acções no sentido de prevenir o tráfico humano. A Comissão 

Interministerial para o Combate ao Tráfico de Seres Humanos, dirigida pelo MINJUSDH e pela 

Direcção Nacional dos Direitos Humanos, reuniu regularmente. Pelo terceiro ano consecutivo, o 

Estado financiou o PAN 2020-2025 sobre a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 

implementado pela Comissão, em colaboração com organizações internacionais e ONGs. O 

Estado fez progressos significativos na expansão dos comités locais dos direitos humanos – com 

a criação de 90 novos comités, perfazendo um total de 163 comités a nível, comunal, municipal e 

provincial; os comités receberam formação visando o aumento dos níveis de identificação e 

encaminhamento das vítimas e das acções de sensibilização. O Estado levou a cabo workshops, 

palestras e seminários de sensibilização em Luanda, Quiçama, Viana e Cacuaco. O Estado levou 

a cabo programas de consciencialização sobre o tráfico de seres humanos e o turismo sexual 

infantil, por intermédio de programas rádio, televisão e pelas redes sociais, e actualizou e 

continuou a difundir a consciencialização sobre o tráfico de pessoas humanas, através da 

distribuição de panfletos. O Estado não comunicou sobre o trabalho de recolha de dados sobre 

casos de tráfico de seres humanos e de identificação e encaminhamento de vítimas, verificadas 

no período do relatório. 
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A corrupção sistémica na função pública e a falta de meios, impediu o cumprimento efectivo da 

legislação laboral, incluindo contra o trabalho forçado. Para além das inspecções laborais 

periódicas, o Estado não possuía procedimentos para fiscalizar e regular a contratação de 

pessoal. O Estado possui 266 inspectores de trabalho, com formação em tráfico humano, que 

levaram a cabo 9,088 inspecções, o que constitui um aumento, relativamente ao ano do relatório 

anterior, nomeadamente, 5,641 em 2020; porém, nas inspecções realizadas, não se identificou 

nenhum caso de trabalho forçado ou infantil. Os problemas de pessoal e de ordem financeira, 

dificultaram as acções de identificação de trabalho forçado ou infantil, devido à falta de fundos 

para cobrir despesas de transporte para os inspectores do trabalho e limitaram as inspecções para 

o sector formal da economia, que representa apenas um quarto da força laboral em Angola. Além 

disso, apesar da presença de crianças mais jovens a realizar trabalho forçado e infantil, os 

inspectores do trabalho centraram o seu trabalho nas crianças com idade entre 14 e 17 anos, que 

já possuem capacidade jurídica para trabalhar. 

 

Relativamente às acções de identificação das pessoas no país, os resultados foram variáveis. O 

Estado continuou a levar a cabo a sua campanha massiva de registo e, em 2021, foram emitidos 

mais de um milhão de documentos de identidade nacional. O programa não incluiu migrantes, 

refugiados ou apátridas sem documentação, que continuaram vulneráveis ao tráfico. ONGs 

informaram que a polícia confiscou e destruiu documentação dos refugiados, durante detenções 

em massa. O MINJUSDH tinha uma linha de atendimento em funcionamento para atender 

potenciais vítimas de crime e denúncias públicas e o INAC e o Centro Integrado de Segurança 

Pública tinha em funcionamento uma outra linha de atendimento para crimes contra a criança. O 

Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o MINJUSDH, integrou a questão do 

tráfico, no seu programa de formação de diplomatas. O Estado, não levou a cabo acções no 

sentido de diminuir a procura pelo sexo comercial. 

 

PERFIL DO TRÁFICO:  Conforme foi informado nos últimos cinco anos, os traficantes de 

seres humano exploram as vítimas nacionais e estrangeiras localizadas no país e os traficantes 

exploram as vítimas nacionais localizadas no estrangeiro. Os traficantes exploram cidadãos 

nacionais, incluindo crianças a partir dos 12 anos, para trabalhos forçados no fabrico de blocos, 

trabalho doméstico, construção civil, agricultura, pescas e garimpo de diamantes. Meninas a 

partir dos 13 anos de idade, têm sido vítimas de tráfico sexual e as meninas usadas no trabalho 

doméstico em residências privadas em Angola, estão vulneráveis ao tráfico laboral. Os adultos 

Angolanos utilizam as crianças menores de 12 anos idade em actividades criminais forçadas, 

pelo facto de os menores de idade serem criminalmente inimputáveis. Como resultado da 

pandemia, os autores desses crimes estão cada vez mais a trazer crianças pobres para Luanda 

para trabalharem nas ruas, como pedintes, engraxadores, lavadores de carros e parqueadores de 

viaturas, aonde estão vulneráveis ao trabalho forçado por parte dos autores e de outros 

traficantes. A pobreza extrema e o declínio económico nos anos recentes, levaram a um aumento 

do número de crianças vivendo nas ruas, principalmente nas zonas urbanas da capital. As 

províncias de Luanda e de Benguela e as províncias fronteiriças do Cunene, Lunda Norte, 

Namibe, Uíge e Zaire têm sido as áreas de maior risco para as actividades do tráfico. A província 

do Cunene continuou a vivenciar uma seca grave e alargada, obrigando crianças em algumas 

aldeias a ficarem fora do sistema de ensino, para se dedicarem à transportar água, escavar poços 

e tratar dos rebanhos ou a mudarem-se para as zonas urbanas aonde enfrentaram um número 

crescente de vulnerabilidades. O número de casos graves de má-nutrição nas províncias do 
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sudoeste de Angola fez aumentar os casos de migração para o território da Namíbia, em busca de 

alimentos. 

 

Os traficantes transnacionais tiram vantagem das travessias nas fronteiras sem segurança, de 

carácter informal e com elevado tráfego. Os traficantes levam alguns rapazes para a Namíbia, 

para realizarem trabalho forçado na pastorícia e outros como mulas no transporte de mercadoria 

ilícita, como parte de um esquema para evitar o pagamento de impostos nos produtos que 

atravessam a fronteira com a Namíbia. Outros indivíduos levam cidadãos nacionais adultos e 

crianças para a Namíbia, para trabalhar na agricultura, construção civil, extracção mineira e 

venda ambulante ilegal, aonde correm o risco de ser explorados pelos empregadores. Os 

traficantes exploram mulheres e crianças para a realização de trabalho forçado no serviço 

doméstico e no tráfico sexual na África do Sul, Namíbia e países Europeus, incluindo os Países 

Baixos e Portugal. 

 

As redes de tráfico recrutam e transportam meninas Congolesas a partir dos 12 anos do Cassai 

Ocidental, na RDC, para Angola, para fins de tráfico laboral e sexual. Os migrantes 

indocumentados provenientes da RDC, incluindo crianças, entram no país para trabalhar nas 

minas de diamantes aonde os traficantes exploram alguns em trabalhos forçados ou tráfico sexual 

nos campos mineiros. Os traficantes também exploram migrantes da RDC, adultos e crianças, à 

procura de emprego, para trabalho forçado na construção civil. Mulheres do Brasil, Cuba, RDC, 

Namíbia e Vietname, que trabalham como trabalhadoras de sexo em Angola, podem ser vítimas 

do tráfico sexual, incluindo no negócio de massagens. As empresas estatais da República Popular 

da China, com grandes contractos no sector da construção civil ou mineiro, trazem trabalhadores 

Chineses para Angola, cujo número aumentou durante a pandemia; sendo que algumas dessas 

empresas não divulgam os termos e condições de trabalho, na altura da contratação. Existem 

relatos de empresas de construção civil de propriedade Chinesa e geridas pela RPC que exploram 

cidadãos Brasileiros, Chineses, Quenianos, Namibianos, do Sudoeste Asiático e possivelmente 

migrantes Congoleses, no trabalho forçado, com a retenção dos seus passaportes, ameaças de 

violência, negação de alimentos e confinamento. Nestas empresas, por vezes os trabalhadores 

são coagidos a trabalhar em condições de insegurança, resultando, por vezes, em mortes. Os 

governos da Coreia do Norte e de Cuba, podem obrigar os seus cidadãos a trabalhar em Angola, 

incluindo pelo menos, 256 médicos Cubanos enviados para Angola, no âmbito do combate à 

pandemia do COVID-19. 

 


