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Tráfico no mundo marítimo 

 

Ponto da situação 

O mundo marítimo está globalizado.  A navegação comercial transporta 90% das 

mercadorias produzidas no mundo carregando-as em milhares de barcos que cruzam 

todo e qualquer oceano, mar ou rio. Esses navios são administrados por uma mão-de-

obra de 1.2 milhão de marinheiros de todas as raças, nacionalidades e religiões. Em 

2010, o setor pesqueiro (incluindo a aquicultura) deu subsistência e renda a um número 

de  pessoas estimado em 54.8 milhões, com um número estimado de 4.36 milhões de 

barcos pesqueiros (de acordo com as estatísticas da FAO). 

A indústria marítima é governada por um sistema chamado Bandeira de 

Conveniência (FOC), que faz com que seja muito difícil identificar claramente quem são 

os verdadeiros proprietários, devido ao número de partes interessadas envolvidas 

(barcos fretados, agências de tripulação, seguradoras, proprietários da carga, etc). O 

trabalho no setor marítimo  geralmente é caracterizado por salários inadequados, 

condições de trabalho difíceis, violação dos direitos humanos e do trabalho, trabalho 

forçado e tráfico. Um grande número de pessoas empregadas como marinheiros ou 

pescadores são vulneráveis e potenciais vítimas de tráfico. Isso acontece porque o 

trabalho torna-as invisíveis perante a sociedade de onde provêm, e não são conhecidos 

nos portos estrangeiros onde a embarcação chega. 

O problema do tráfico para o trabalho forçado é mais pronunciado no setor 

pesqueiro. Isso é verdade por um determinado número de razões. Entre elas, os barcos 

pesqueiros podem ficar fora no mar por períodos prolongados de tempo (desde poucos 

meses até vários anos) e para as tripulações exploradas dessas embarcações pesqueiras, 

é muito difícil, ou quase impossível,  relatar as suas dificuldades. 
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Muitos migrantes internos/transnacionais estão mais facilmente sujeitos ao 

tráfico para o trabalho forçado no âmbito da indústria  pesqueira porque eles 

geralmente vêm de áreas pobres e subdesenvolvidas do país; receberam pouquíssima 

ou nenhuma educação; ou não estão cientes das condições de trabalho a bordo dos 

barcos pesqueiros. As razões principais são a pobreza extrema e o desemprego em seus 

países de origem. Essas pessoas tornam-se facilmente presas de agentes e/ou membros 

do crime organizado que, prometendo um emprego e um bom salário, transportam-nos 

através das fronteiras nacionais e a bordo de barcos pesqueiros no  meio do mar. Essas 

pessoas, sem nenhum tipo de documento pessoal, encontram-se numa situação 

irregular porque entraram num país ilegalmente. Elas geralmente têm medo de pedir 

ajuda às autoridades locais pelo fato de que estas também são corruptas e 

frequentemente conspiram com os traficantes. 

Com mencionado acima,  o tráfico para o trabalho forçado no setor pesqueiro não 

se limita somente aos países em via de desenvolvimento ( como no Sudeste da Ásia e 

África, por exemplo: 74 pescadores idonesianos que foram vítimas de tráfico e que 

ficaram presos em Cape Town; crianças  em Ghana utilizadas para pescar no Lago 

Victoria); também é presente e documentado em países como o Reino Unido, Irlanda, 

Noruega e Nova Zelândia, assim como na América Latina. 

 

Quais são os desafios atuais seja para as organizações baseadas na fé que para as 

comunidades internacionais? 

Embora o fenômeno do tráfico e do trabalho forçado dentro da indústria 

marítima não seja recente, infelizmente é pouco conhecido pelo público em geral. O 

maior desafio é aumentar a consciência sobre a questão e fazer com que mais pessoas 

compreendam o problema do tráfico humano e do trabalho forçado no setor pesqueiro. 

Em termos de prevenção, é necessario melhorar a legislação que irá intensificar a 

fiscalização dos barcos pesqueiros, educar as pessoas e prevenir o tráfico fornecendo 

alternativas viáveis de subsistência. 

Em termos de proteção, é necessário identificar, recuperar e fornecer às vítimas 

apoio financeiro e psicológico a longo prazo, para evitar que entrem novamente no 

mesmo círculo de exploração. 

Em termos de processo, é necessário convencer as vítimas a levarem seus casos 

aos tribunais e a obter provas suficientes para um julgamento e condenação do 

traficante. 
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Quem são os investidores trabalhando nessa questão e o que estão fazendo (a 

nível nacional, regional e internacional)? 

Os principais investidores que estão trabalhando nesta questão são: 

- Organizações Baseadas na Fé (Apostolado do Mar, Associação Internacional 

Marítima Cristiana (ICMA), que normalmente trabalham através de capelões e 

voluntários ao redor do mundo, mediando em casos de emergência, fornecendo auxílio 

material e religioso às vítimas. O trabalho efetuado fortifica e desenvolve a cooperação e 

a colaboração e é possível compartilhando informação e através do desenvolvimento a 

nível global de uma rede capaz de agir em países diferentes. 

- Várias organizações das Nações Unidas (ILO, UNDOC, INTERPOL, IOM, etc), que, 

nos últimos anos, têm demonstrado interesse no problema, porque há  questões 

relacionadas tais como atividades criminais no mar, violações do trabalho, etc. Desde 

então, elas têm trabalhado para fortificar a estrutura legal e institucional visando atacar 

as causas mais profundas do problema. 

- Algumas ONGs, cujo interesse geral é aquele das questões ambientais, também 

começaram a prestar atenção às dificuldades dos pescadores e a denunciar casos de 

tráfico, trabalho forçado e abuso. 

- Varejistas  conhecidos de frutos do mar que ouviram as reportagens pelos 

meios de comunicação de massa sobre a situação dos pescadores, e agiram, porém 

somente para proteger a própria imagem perante os consumidores. 

- Os meios de comunicação de massa e os repórteres, que estão mais 

interessados na “estória” do que na questão da situação dos pescadores em geral. 

Embora algumas reportagens sejam muito bem feitas e bem pesquisadas, e tenham 

ajudado a “abrir os olhos das pessoas” à essa realidade escondida, infelizmente este 

efeito não dura muito. 

Quais são os resultados das ações implementadas e as mudanças obtidas pelas 

Organizações Baseadas na Fé? 

Visto que o número de organizações baseadas na fé envolvidas na luta contra o 

tráfico marítimo continua, até agora, muito pequeno, os efeitos das suas ações também 

são limitados. 

- As organizações baseadas na fé foram as primeiras a trazer à tona o problema 

vasto e desconhecido do tráfico e do trabalho forçado na indústria marítima. Agora, 

cada vez mais, as pessoas e as organizações estão se tornando mais conscientes do 

problema e da sua complexidade, e gostariam de envolver-se mais e trabalhar para 

encontrar uma solução. 
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- Os governos e organizações internacionais consideram as organizações 

baseadas na fé parceiros importantes na luta contra o tráfico e o trabalho forçado no 

mundo marítimo. 

 

Quais seriam as recomendações (para as Conferências da Caritas e dos Bispos, 

para as congregações religiosas, outros entes baseados na fé, governos e 

organismos regionais) em relação à implementação dos respectivos SDGs, etc? 

Por favor, mencione três e especifique para quem são direcionados. 

 

- Eu recomendaria pedir que as Conferências dos Bispos (especialmente aqueles 

cujos terriórios têm fronteiras banhadas pelo mar) ponham em prática a Carta 

Apostólica Motu Proprio, Stella Maris do Papa João Paulo II e prestem atenção especial à 

pastoral das pessoas do mar. 

- Eu recomendaria pedir aos governos, através das próprias autoridades (tais 

como estados de bandeira, autoridades portuárias, guardas costeiras, etc) para 

aumentar a fiscalização dos barcos pesqueiros quando estão atracados no porto e 

aplicar rigidamente a regulamentação internacional vigente e as convenções sobre os 

direitos humanos e de trabalho dos pescadores. 

- Eu recomendaria que, como a Igreja, tivéssemos uma parceria com outras ONGs 

marítimas sendo a voz dos pescadores, relatando as suas preocupações e aspirações aos 

governos nacionais e às insitutições internacionais (tais como ILO/ IMO/ FAO), e 

fazendo lobby pela ratificação do ILO Work in Fishing Convention 188, e pela 

Recommendation 199, as quais enfrentam questões como a idade mínima para 

trabalhar num barco pesqueiro, padrões médicos, contratos de trabalho, saúde e 

segurança ocupacional e segurança social. 

- Eu recomendaria que, assim como a Igreja, pedíssemos às companhias de frutos 

do mar que identificassem e escolhessem fornecedores que tenham declarações que 

indiquem claramente que não estão envolvidos com trabalho forçado e tráfico humano. 

Tais declarações deveriam fazer parte de seus contratos e aderir à(s) política/diretrizes 

internacionais. 

 

Quais questões gostaria de focalizar durante a Conferência? 

O que sabe sobre o tráfico marítimo? 

O que a sua organização tem a oferecer em termos de pessoas, estruturas e programas 

para combater e erradicar o tráfico marítimo na sua área? 
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Pode sugerir um bom exemplo prático? ( Descreva-o brevemente). 

O Apostolado do Mar (AOS) , com a sua rede de 350 centros espalhados pelo 

mundo, é um farol de esperança para marinheiros e pescadores em situações 

vulneráveis. Os capelões e voluntários da AOS fazem visitas diárias as embarcações, 

recebem marinheiros e pescadores nos Centros Stella Maris, dão assistência às 

tripulações doentes em hospitais, agem como intérpretes, escutam as suas queixas, 

fazem  trabalho de referência e apóiam-nos de todas as maneiras. 

Copiar o projeto Haven in Harbour ( Refugio no Porto) dentro do programa 

“Prevention of and against Crime (ISEC) – Trafficking in Human Beings” (Prevenção do e 

contra o crime – Tráfico de Seres Humanos), identificando o porto como um lugar de 

trânsito, não somente para os marinheiros, pescadores, passageiros e trabalhadores 

portuários, mas também para as potenciais vítimas do tráfico. Seria interessante 

explorar oportunidades de desenvolver cursos de treinamento para o pessoal dos 

portos, para que seja capaz de identificar possíveis vítimas de tráfico e/ou trabalho 

forçado. 

 

Sugestões para uma estratégia de prevenção em comum das organizações 

baseadas na fé? 

-  Redes de comunicação 

-  Compartilhar informação  

 


