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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL  

TRÁFICO HUMANO DENTRO E PARTINDO DA ÁFRICA  

Co-organizada pela Caritas Internationalis e pelo  Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes 

e Itinerantes   

5 Setembro de 2016 – 7 Setembro de 2016 

Abuja - Nigeria 

Apresentada pela CARITAS NIGÉRIA 

 

ASSUNTO: Exploração infantil, tráfico e trabalho forçado na África 

SITUAÇÃO ATUAL NA ÁFRICA  

- Muitas crianças são direta ou indiretamente exploradas  em várias 

circunstâncias, tais como a exploração sexual, o serviço doméstico, o trabalho em 

minas ou na agricultura de plantação, no recrutamento por grupos armados e 

forças armadas em zonas de conflito; 

- Na África Subsahariana, 59 milhões de crianças entre 5 e 17 anos de idade, o 

equivalente a 1 em cada 5 crianças, trabalha, principalmente nas plantações e 

minas do continente;  

-  Segundo a UNICEF, cerca de  40.000  crianças trabalharam nas minas do Katanga 

no sudeste da República Democrática do Congo em 2014 (citado em Jeune 

Afrique, 56o ano, No 2894, de 26 de Junho a 2 de Julho de 2016); 

- Quase todas as crianças foram utilizadas no setor informal; 

- Elas não são protegidas o suficiente pelas autoridades públicas e são privadas de 

ir à escola e frequentemente executam tarefas perigosas que são nocivas à sua 

saúde (tais como carregar cargas pesadas, usar objetos pontiagudos, lidar com 

substâncias químicas, exploração sexual). 

 

DESAFIOS ATUAIS  

 

- Aumentar a conscientização do problema em todas as partes interessadas para 

que possam unir-se na luta contra o tráfico/ a exploração de crianças. 

- Disseminação dos textos existentes (convenções, leis, etc.) e a sua 

implementação 

- A criação de um ambiente favorável à luta contra o tráfico/a exploração e o 

trabalho forçado infantil na África (desenvolvimento de mecanismos de 

proteção, etc.). 
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PARTES INTERESSADAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA QUESTÃO E SEUS PAPÉIS  

 

No. Personagens Papéis Recomendações 
1 Autoridades Públicas 

- Parlamento 
- Governos 
- Sistema Judicial  
- Serviços especializados 

(Polícia, etc.) 

- Elaboração de leis 
- Decisores políticos 
- Proteção 

- Reforçar as leis anti-
tráfico 

- Punir os responsáveis 
pela cadeia do tráfico 
infantil 

2 - ONGs Nacionais, regionais, 
sub-regionais e 
internacionais 

- Organizações baseadas na 
fé  

- Comunidades locais 

- Defesa e lobbying 
- Proteção 

- Desenvolver os 
mecanismos de 
vigilância e de proteção  

- Reforçar o trabalho em 
rede  

3 - Companhias 
Multinacionais nos setores 
mineiro e/ou  da 
agricultura  

- Cooperativas  

- Exploração / Tráfico 
de menores 

- Assumir suas 
responsabilidades 
sociais e societais 

 - Redes criminais, 
fornecedores, cafetões, etc. 

- Outros vários 
intermediários 

- Exploração / Tráfico 
de menores 

-  

 

 

QUAIS SÃO OS RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS E AS MUDANÇAS OBTIDAS? 

 

A. POR OUTROS PERSONAGENS? 

No setor mineiro  

- Revelações e/ou pressão pelas ONGs e pela mídia, por exemplo: 

o em Janeiro de 2016: o AfreWatch e o Amnesty International produziram 

um relatório que acusava 16  grandes grupos (incluindo Apple, Samsung, 

Microsoft e Sony) de não usarem as medidas básicas de inspeção para 

assegurar-se que a manufatura de seus produtos não incluísse cobalto 

extraído das minas por crianças  na RDC, o que representa 50% da 

produção global de cobalto.  

o Em março de 2016, o jornal Le Monde acusou Lafarge–Holcim de produzir 

cimento feito de minério extraído por crianças em Uganda. 
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- Compromissos brandos das partes interessadas tais como as multinacionais do 

setor mineiro. Por exemplo, em resposta à acusação do Le Monde, Lafarge–

Holcim declara que “uma investigação profunda foi efetuada por auditores 

independentes qualificados que não encontraram evidência material alguma de 

que Hima (a sua filial de Uganda) ou seus fornecedores usassem ou soubessem 

do uso de trabalho forçado infantil na cadeia de fornecimento”… garantindo que 

“adotou uma política rígida em conformidade com os princípios das Nações 

Unidas  e  aplicou um código de conduta dos fornecedores”  admitindo, 

entretanto, que era necessário “ rever e melhorar constantemente seu processo 

de monitoramento”. 

 

No setor da agricultura, por exemplo, nas plantações de Cacau 

 
- Mais de 50%  da produção de cacau ocorre no Gana e na Costa do Marfim 

 

O caso da Costa do Marfim  
- Entre 330.000 e 1 milhão de crianças trabalharam nas plantações de cacau em 

2014 

- A Iniciativa Internacional do Cacau (ICI), criada em 2002,  tenta implementar o 

Protocolo Harkin–Engel, e também tem todos os principais personagens do setor  

(Mars, Mondelez e Ferrero) como parceiros. 

 

 

 

B. PELAS ORGANIZAÇÕES BASEADAS NA FÉ E ESPECIALMENTE A NOSSA IGREJA? 

 
No setor de mobilização, desarmamento e inserção social (MDI), as organizações da 

Igreja Católica em determinados países que tiveram conflitos (RDC, etc.), tais como a 

Caritas do Congo ASBL (Caritas nacional e Caritas diocesana), beneficiaram-se do apoio 

do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento acompanhando a 

reintegração sócio-econômica de ex-combatentes e Crianças Associadas com as Forças 

Armadas ou Grupos Armados, (CAAFG). 

 

Os seguintes pontos em relação a estas crianças merecem atenção: 

- Algumas delas foram levadas de volta à escola e beneficiaram-se com o  

acompanhamento da Caritas (pagamento de taxas escolares, sistema de saúde, 

material escolar, etc.) até o fim de seus estudos. Casos de alunos que terminaram 

o Segundo Grau de instrução foram relatados, incluindo alguns que continuaram 

até a universidade.  
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- Outros foram mandados de volta às suas comunidades de origem após duras 

negociações para que fossem aceitos. 

 

UMA BOA PRÁTICA (BREVE DESCRIÇÃO)? 

 

- Documentação/capitalização de experiências e  publicação de um documento 

específico e partilhável  que descreva as novas vidas destes ex-CAAFG (estórias 

de sucesso?) 

 

  

SE, ATÉ AGORA, A IGREJA NÃO ENFRENTOU ESTA QUESTÃO DIRETA OU INDIRETAMENTE, 

COMO PODEMOS MUDAR A SITUAÇÃO E EMPENHARMO-NOS MAIS NO FUTURO 

PRÓXIMO E A LONGO PRAZO?  

 

- Aumentar a conscientização da questão entre as autoridades da Igreja (bispos), 

universidades e congregações religiosas. 

- Dar apoio às estruturas da Igreja com o objetivo de criar programas/projetos 

piloto 

- Efetuar avaliações destes projetos/programas piloto e disseminar os resultados 

para aumentar a experiência em grande escala  

- As universidades católicas podem fazer pesquisas e apresentar relatórios, os 

quais a Igreja poderia usar para sensibilização/ lobby com base nos resultados.  

 

 

REFERÊNCIA AOS ODSs (SDGs) 

 

- Aumentar a conscientização dos ODSs entre as Autoridades, as Universidades e 

as Congregações religiosas (nem todos estão familiarizados com eles)  

- Encorajar as estruturas da Igreja (Caritas, Justiça e Paz, universidades, 

congregações religiosas, etc.)  a participar de situações de diálogo e debate que 

juntem diversos personagens (governos, parceiros técnicos e financeiros, as 

organizações da  sociedade civil) com o objetivo de monitorar a implementação 

dos ODSs nos respectivos países 

- Executar avaliações independentes da implementação dos ODSs e usar os 

relatórios específicos para a sensibilização. 
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SUGESTÕES PARA PREPARAR-SE AO TRABALHO DE PREVENÇÃO ENQUANTO 

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS   

Desenvolver ações de Defesa/ Sensibilização & Lobbying para que: 

  - As autoridades públicas africanas envolvam-se mais na luta contra a exploração 

e o tráfico de crianças na África; 

- As autoridades públicas africanas  aumentem a fatia do seu orçamento de Estado 

destinado à educação dos mais jovens (em média 40%  da população nunca foi à 

escola na maioria dos países africanos). Neste caso, as organizações da Igreja 

podem efetuar um  rastreamento do Orçamento/ do Investimento Público; 

- Regulamentações de leis internacionais pertinentes podem ser ratificadas por 

todos os países africanos: por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho 

criou uma regulamentação a respeito do trabalho infantil, que até agora foi 

ratificada por 168 países, incluindo Burquina Faso, RD do Congo, Camarões, 

Costa do Marfim, Marrocos e Senegal. Esta regulamentação define a idade 

mínima para trabalhar: 15 (Convenção 138) e 18 para os tipos de trabalho mais 

difícil ou perigoso (Convenção 182). 

Aumentar a conscientização das comunidades  

- Na África, muitas crianças ajudam seus pais (no campo, nas tarefas domésticas, 

etc.): as crianças entre 13 e 15 anos de idade podem ser autorizadas a fazer 

trabalhos leves se não for em detrimento da sua saúde, escolaridade ou 

segurança. 

Reforçar a colaboração entre o setor privado, especialmente as Empresas 

(Responsabilidade Societal / Social das Empresas)  

- Algumas companhias multinacionais têm agentes de  serviços de intermediação 

(que são pagos, como é o caso da Nestlé na Costa do Marfim) em comunidades e 

cooperativas, cujo papel é o de identificar situações de risco e aumentar a 

conscientização das populações; 

- Outras só raramente assumem sua responsabilidade social/ societal.  

Questões para debate durante a Conferência: 

1. O que vê como o diferencial mais importante que as organizações da Igreja 

poderiam trazer em resposta à questão do tráfico de seres humanos? 
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 2. Qual papel as organizações da Igreja poderiam ter para ter um desempenho 

melhor em relação a esta questão no futuro? 

3. Quais são os desafios específicos com os quais lidar?  

 

Documentos básicos utilizados:  

1. Dossiê sobre a Responsabilidade societal das empresas. O trabalho forçado de 

menores, um desafio maior, publicado pelo Jeune Afrique, 56o  ano, No. 2894, de 

26 de Junho  a 2 de Julho de 2016, pág. 64-66 

2. Crianças migrantes e tráfico de crianças na África Ocidental, artigo preparado 

para a revista alemã de desenvolvimento Welt–sichten (prevista a publicação em 

alemão, Fevereiro  de 2010). 

 

 


