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Anti-Trafficking Articles in Criminal Code as amended in 2001 
 
 
Artigo 159º 
Escravidão 
 
Quem: 

a) Reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de escravo; ou 
b) Alienar, ceder ou adquirir pessoa ou dela se apossar com a intenção de a manter na 
situação prevista na alínea anterior;é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.  

 
Article 159  
Slavery  

 
 a) reduce another person to the state or condition of a slave, or  
 b) Sell, assign or otherwise acquire or her person to possess with intent to keep the            
situation described in the preceding paragraph;  
shall be punished with imprisonment from 5 to 15 years.  

 
Artigo 160º 
Rapto 
 
1 - Quem, por meio de violência, ameaça ou astúcia, raptar outra pessoa com a intenção de: 

a) Submeter a vítima a extorsão; 
b) Cometer crime contra a liberdade e autodeterminação sexual da vítima; 
c) Obter resgate ou recompensa; ou 
d) Constranger a autoridade pública ou um terceiro a uma acção ou omissão, ou a 
suportar uma actividade; é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

2 - Se no caso se verificarem as situações previstas: 
a) No nº 2 do artigo 158º, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 15 anos; 
b) No nº 3 do artigo 158º, o agente é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. 

 
(Redacção da Lei nº 65/98, de 2 de Setembro) 
 
Article 160  
 Abduction  
 
1 - Who, through violence, threat or ruse, kidnap another person with intent to:  
  a) Subjecting the victim to extortion;  
  b) Committing a crime against freedom and sexual self-determination of the victim;  
  c) to obtain ransom or reward, or  
  d) Constrain the public authority or a third party to an action or omission, or to support an   
 activity; shall be punished with imprisonment for 2-8 years.  
2 - If in case the situations referred to are true:  



 a)  In paragraph 2 of Article 158, the agent is punished with imprisonment from 3 to 15     
years;  
            b) In paragraph 3 of Article 158, the agent is punished with imprisonment for 8-16 years.  
 
(Wording of Law No 65/98 of 2 September)  
 
 
Artigo 169º 
Tráfico de pessoas 
 
Quem, por meio de violência, ameaça grave, ardil, manobra fraudulenta, abuso de autoridade 
resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho, ou 
aproveitando qualquer situação de especial vulnerabilidade, aliciar, transportar, proceder ao 
alojamento ou acolhimento de pessoa, ou propiciar as condições para a prática por essa pessoa, 
em país estrangeiro, de prostituição ou de actos sexuais de relevo, é punido com prisão de 2 a 8 
anos.  
(Redacção da Lei nº 99/2001 de 25 de Agosto) 
 
Rule 169  
Human Trafficking  
 
Who, by means of violence, serious threat, deception, deception, abuse of authority resulting 
from a hierarchical relationship of dependence, economic or work, or taking advantage of any 
situation of particular vulnerability, enticing, transporting, harboring or receipt to make the 
person or provide the conditions for the practice by that person in a foreign country, of 
prostitution or sexual acts of relief, shall be punished with imprisonment from 2 to 8 years.  
(Wording of Law No 99/2001 of 25 August) 
 
 
 
 
 
 


