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Austeridade tira 29 mil milhões de euros aos portugueses

Com o novo pacote para 2015, o total de medidas aplicados desde 2011 já
ascende a 17% do PIB. É o equivalente, por exemplo, a dois anos de salários no ...
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Crise pode criar condições para que
exploração laboral aumente --
investigadora
Lusa  7:177:177:177:17 Sábado, 22 de março de 2014

Coimbra, 21 mar (Lusa) - Madalena Duarte, membro de um

projeto europeu sobre tráfico humano, considerou que

estão a ser criadas as condições para um aumento da

exploração laboral dos cidadãos de países europeus mais

afetados pela crise económica.

"Tudo aponta para que esteja a haver, nos países mais

afetados pela crise, um aumento de emigração para

países de destino e as oportunidades dadas são cada vez

mais precárias, a vulnerabilidade cresce e as pessoas

expõem-se mais ao risco", explicou à Lusa Madalena Duarte, investigadora do Centro de Estudos

Sociais da Universidade de Coimbra, entidade que coordena um projeto de investigação europeu

sobre tráfico humano.

Para a socióloga, Portugal, que se pode considerar um "país destino" no âmbito do tráfico sexual,

apresenta-se como "uma placa giratória" em relação ao tráfico laboral, por ser país de destino,

mas também país de origem, sendo este aspeto potenciado "pelas políticas que são de quase

incentivo, ainda que não direto, à emigração".
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