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Crise pode criar condições para que
exploração laboral aumente -- investigadora
Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

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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1.  10 corpos famosos com e sem Photoshop

2.  Cinco exercícios gratuitos para quem não ...

3.  Matemático afirma que é possível prever ...

4.  Cloak, uma aplicação antissocial
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•
Passos aponta objetivo de redução de
desigualdades e injustiças sociais

•
Direção-Geral de Saúde pediu aos serviços atenção
ao ébola

•
Del Potro pode perder resto da época após
operação a um pulso

•
Ucrânia: Parlamento rejeita demissão do ministro da
Defesa

•
Beyoncé termina digressão europeia esta semana
em Lisboa

•
San Antonio Spurs são os primeiros de Oeste nos
"play-off" da NBA

•
Governo moçambicano diz que "fim das hostilidades"
será declarado por PR e líder da Renamo

•
Associação Filho Único assinala cinco anos na
Culturgest Porto com Excepter em abril

•
Juros da dívida de Portugal a cinco e dez anos a
descer para mínimos de março de 2010

•
Arquiteto japonês Shigeru Ban "muito honrado" com
Prémio Pritzker 2014
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