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Crise financeira / Financial crisis

•Fragilização das relações laborais / Weakening of labour relations

•Destruição do valor do trabalho / Destruction of work’s value

• UE (28) em 2014 – 14% dos/as trabalhadores tinham contrato de
trabalho com duração limitada (Eurostat)
EU (28) / 2014 – 14% of workers had labour contracts of limited
duration.

• Portugal é o 3º país com mais contratos a termo certo – 21,4%
Portugal is the 3rd country with more contracts of limited duration.

•Aumento do desemprego/ Encreasing of unemployment
•Dimnuição de salários e ganhos/ Decreasing of wages

Taxa de desemprego na Europa – 1986 e 2014
Unemployment rate in Europe – 1986 and 2014

Portugal 2015
• Taxa de desemprego jovem (15 – 24 anos) = 32%
Youth unemployment (15-24 years old) = 32%
• 25,4% das pessoas desempregadas tinham
completado o ensino superior
25,4% of the unemployed people had higher
education
• Desemprego de longa duração = 62,3%
Long term unemployment = 62,3%
Fonte: INE, Destaque, 10 de fevereiro 2016

Portugal – O contexto da emigração
Emigration context

• Descida de
remunerações e ganhos
Decreasing of wages

Salário médio mensal dos
trabalhadores por conta de
outrem: remuneração base e
ganho

• Descida da linha de pobreza (valores mensais)

Decreasing of the poverty line (month values)

•
•
•
•

434€ / mês (2009)
421€ / mês (2010)
416€ / mês (2011)
409€/mês (2012)

• 411€/mês (2013)
• 422€/mês (2014)

Poverty rates

Formas Severas de
Exploração Laboral
entre trabalhadores
migrantes na União
Europeia

Severe labour
exploitation:
workers moving
within or into the
European Union

Agência Europeia para
os Direitos
Fundamentais
(FRA)
European Union Agency
for Fundamental Rights
(FRA)

Metodologia
Recolha documental
Trabalho de campo
21 Países
616 entrevistas
217 estudos de caso
24 grupos de discussão

Pessoas entrevistadas por grupos
profissionais

N

Inspetores/as do trabalho
Forças policiais
Serviços e apoio
Juízes e procuradores

102
82
139
69

Advogados/as
Entidades de recrutamento
Sindicatos
Organizações de empregadores
Responsáveis políticos
Total

63
35
56
45
25
616

Em Portugal:
• 30 entrevistas
• Estudos de caso
• 1 grupo de discussão

Período de realização
Outubro 2013 – Fevereiro 2014

Forms of labour exploitation - a
continuum

Direitos
fundamentais

Violação do Artigo 5
da Carta Europeia

Violação do Artigo
32 da Carta
Europeia: Direito a
condições de
trabalho justas
Violação do Artigo 9
da Directiva dos
Empregadores

Violação
da
legislação
criminal

Assuntos
da
legislação
laboral

Algumas notas sobre
a situação
portuguesa

• Condições abusivas e de exploração laboral –
situações mais frequentes
• Impactos da crise económica

• Reconfiguração do fenómeno
• Distinção entre o norte e o centro-sul do país

Fatores de
risco

Fatores de risco

• Situação de pobreza e de vulnerabilidade económica
dos/as trabalhadores/as
Aqueles que precisam de dinheiro na maioria dos casos, não olham
para as condições de trabalho

• Falta de informação
• A situação de crise em Portugal
As coisas que se fazem em nome da crise…

Fatores de risco
Legais

Caraterísticas das
vítimas

Contextos de
trabalho

Empregadores

Fraca probabilidade
dos agressores
serem penalizados

Desconhecimento
da língua do país de
“acolhimento”

As características
dos setores de
atividade facilitam a
exploração

Fraca capacidade
por parte da
inspeção de
trabalho
Fraca probabilidade

Pobreza extrema
nos contextos de
origem

Isolamento dos
locais de trabalho

Baixos níveis de
instrução

Precariedade

Inexistência de um
contrato de trabalho
/ inexistência de um
contrato de trabalho
escrito numa língua
que o/a
trabalhador/a
conheça

de haver
compensação por
parte das vítimas

Processos de
subcontratação

Quem recruta sabe onde é que vai recrutar. Não vai
recrutar qualquer pessoa, vai recrutar pessoas muito
pouco letradas, pessoas de uma condição social
muito baixa.

Uma das nossas grandes preocupações foi precisamente essas fontes de
recrutamento. Elas são o primeiro o contacto com o trabalhador e é através
delas que chegam às formas de exploração laboral. Elas é que encaminham
as pessoas para determinadas situações. Portanto, é fundamental a
verificação da legalidade de todos os seus processos.
Eu acho que estas agências são autênticas empresas fomentadoras da
exploração. Elas querem níveis de rentabilidade muito grande; recebem uma
comissão por cada trabalhador.
Há agências que recrutam trabalhadores a ganhar abaixo do salário que
está instituído em termos contratuais.
Às vezes nem são empresas: pode ser um escritório, uma prestação de
serviços mas é à margem da lei que vão fazer a colocação de trabalhadores.
Os agricultores pagam o valor devido. O problema está em
organizações de angariadores que depois tiram proveito da situação.

Setores da economia mais
vulneráveis a formas severas de
exploração laboral

Europa

Risk factors

Economic sectors most prone to
labour exploitation

• Agricultura
• Construção
• Hotelaria e
restauração
• Trabalho
doméstico
• Indústria

Setores da economia mais
vulneráveis a formas severas de
exploração laboral
Portugal

Elementos promissores no
sentido a prevenção

•

Alterações positivas na atitude e na imagem das forças de segurança

A polícia não pode ser mais vista como outro agressor. A polícia vem para defender.
Defender implica também salvaguardar aquela pessoa.

•

Formação em matéria de tráfico de seres humanos

•

Redes de suporte

•

Planos nacionais de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos

•

A atuação dos sindicatos em matéria de exploração laboral

Constrangimentos

Não há uma cultura de proteção da vítima.

Acesso à justiça
O sistema
O nosso sistema de justiça não é eficaz … demora
anos.

No nosso Código do Processo Penal tudo o que é
feito durante o inquérito vale zero. (…) O que conta é
o que se produz durante a audiência do julgamento
É quase inexistente o pagamento das compensações.

Acesso à justiça
As vítimas
• Desconhecimento
• A existência de um certo sentido de justiça, por
parte das vítimas, que não passa pela
indeminização pessoal
• Dificuldades de acesso ao apoio jurídico
necessário

Recomendações
• Reforço do quadro de proteção dos/as
trabalhadores/as a condições justas de trabalho
• Melhorar o acesso à justiça por parte das vítimas
• Formação para profissionais de várias áreas –
criação de um clima de tolerância = Zero para a
exploração laboral
• Reforço do trabalho interinstitucional
• Mais recursos para a inspeção
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