
 

 

Projeto SELEX II: Formas Extremas de Exploração Laboral – Perspetivas 
de Trabalhadoras/es Estrangeiras/os 

 

 

O trabalho de investigação da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) mostra 
que muitos casos de exploração laboral na UE permanecem por detetar e por denunciar por parte das 
vítimas, em larga medida devido a uma escassez de recursos das autoridades para a atividade 
inspetiva em diversos setores da economia, bem como à relutância das vítimas para apresentar 
denúncia por medo de perderem o emprego ou serem expulsas enquanto migrantes em situação 
irregular. Isto leva a uma situação de impunidade generalizada para entidades exploradoras – uma 
das principais conclusões do trabalho da FRA até à data. A investigação tem mostrado também que a 
exploração de trabalhadoras/es não constitui um fenómeno isolado ou marginal, especialmente em 
setores de atividade como a agricultura, a horticultura, a pesca, a construção, o serviço doméstico, a 
indústria manufatureira ou o alojamento e restauração. 

Sobre a FRA: A União Europeia criou a FRA para proporcionar às instituições e aos Estados 
Membros da UE assistência independente e fundamentada e competências no domínio dos direitos 
fundamentais. A FRA é um organismo independente da UE, financiada pelo orçamento da União. 
Uma das vias pelas quais a FRA proporciona assistência fundamentada e competências é levando a 
cabo investigação sociojurídica comparativa sobre questões específicas de direitos fundamentais ou 
humanos – neste caso, sobre formas extremas de exploração laboral. Consulte: http://fra.europa.eu/pt 
 

1. O projeto de investigação 

De 2013 a 2015, no âmbito do projeto SELEX I, a FRA conduziu uma investigação extensiva sobre 
formas extremas de exploração laboral de trabalhadoras/es estrangeiras/os na UE, abarcando quer 
trabalhadoras/es que exercem o direito de livre circulação no espaço da UE, quer nacionais de países 
terceiros que entram na UE. O relatório resultante desse trabalho, pioneiro no modo exaustivo como 
identifica as várias formas criminalizadas de exploração laboral, está disponível para consulta.
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Com o SELEX II, a FRA prossegue a sua investigação sobre formas extremas de exploração laboral. 
Para o efeito selecionou-se um conjunto de Estados Membros onde serão realizadas entrevistas 
presenciais com trabalhadoras/es estrangeiras/os que tenham sido exploradas/os pelo seu trabalho. 
Estas entrevistas permitirão recolher dados aprofundados sobre as experiências, as perspetivas e as 
necessidades específicas das pessoas em causa. Serão também conduzidas discussões de grupo 
temáticas. 

2. Objetivos da investigação 

 Recolher dados empíricos sobre as experiências de trabalhadoras/es estrangeiras/os nos últimos 

anos em nove países da UE: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Polónia, Portugal 

e Reino Unido. 

 Complementar e desenvolver os resultados da investigação anterior, alargando a recolha de dados 
a entrevistas com trabalhadoras/es sobre as suas próprias vivências de exploração laboral. Colmata-
se assim uma lacuna significativa na investigação, uma vez que os estudos anteriores se têm focado 
sobretudo nas perspetivas de profissionais e não nas experiências e preocupações das/os 
próprias/os trabalhadoras/es. 

 Proporcionar a legisladoras/es, decisoras/es políticas/os e todas as outras pessoas responsáveis 
pelo combate a formas extremas de exploração laboral (a nível da UE ou a nível nacional) dados que 
contribuam para a melhor compreensão das necessidades de trabalhadoras/es estrangeiras/os. 

Espera-se com estes objetivos dar um passo fundamental para o desenvolvimento continuado de 
medidas eficazes contra formas extremas de exploração laboral (por exemplo, através da conceção 
de um referencial de avaliação de risco apoiado na análise de fatores de risco e nas experiências das 
vítimas de exploração), bem como para tornar realidade os direitos de acesso das vítimas à justiça. 
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3. Metodologia 

O projeto prevê a realização de entrevistas a trabalhadoras/es estrangeiras/os, com nacionalidades 
da UE ou de países terceiros, contanto que se enquadrem num dos seguintes casos: 

 Trabalhadoras/es destacadas/os: trabalhadoras/es que, durante um período limitado de tempo e 
por determinação da sua entidade empregadora, prestam serviço num Estado Membro que não é 
aquele onde normalmente trabalham. 

 Trabalhadoras/es sazonais: trabalhadoras/es que, mantendo o seu principal local de residência 
noutro país (comunitário ou terceiro), permanecem temporariamente no território de um Estado 
Membro para realizar uma atividade associada ao curso das estações do ano. 

 Trabalhadoras/es do serviço doméstico ou cuja autorização de residência está vinculada à 
entidade empregadora, como acontece no serviço doméstico em alguns países. O mesmo acontece 
com frequência a pessoas contratadas através de uma agência, por exemplo no setor agrícola: ficam 
vinculadas a uma entidade empregadora que se responsabiliza pela sua estadia no país e não podem 
mudar de entidade empregadora sem perder o seu visto ou a sua autorização de trabalho. 

 Requerentes de proteção internacional, de acordo com a definição do Artigo 2 (b) e (c) da Diretiva 
2013/32/UE – independentemente de terem ou não terem obtido autorização de acesso ao emprego 
por parte do Estado Membro na linha do preconizado no Artigo 26 da Diretiva 2011/95/UE. 

 Migrantes em situação irregular: casos em que a pessoa reside num Estado Membro da UE em 
incumprimento da legislação nacional. Por exemplo: permanência com visto caducado; após perder a 
autorização de residência ou o estatuto de proteção; requerentes de asilo não admitidas/os; pessoas 
que entraram e permaneceram no país irregularmente. 

Em Portugal, a presente investigação abarcará trabalhadoras/es que se enquadrem nos casos de 
trabalhadoras/es sazonais, trabalhadoras/es do serviço doméstico ou migrantes em situação 
irregular. 

Serão abrangidos/as trabalhadoras/es cuja experiência de exploração laboral tenha chegado ao 
conhecimento de terceiros (organizações de apoio à vítima, sindicatos, advogadas/os, forças de 
segurança ou outras) nos últimos quatro anos; mais especificamente, desde janeiro de 2013. 

A investigação consistirá em: 

(a) Entrevistas presenciais com trabalhadoras/es estrangeiras/os que passaram por experiências de 
exploração laboral extrema. 

(b) Discussões de grupo temáticas com trabalhadoras/es estrangeiras/os. 

(c) Pesquisa documental. 

4. Formas extremas de exploração laboral – perfil das pessoas a entrevistar 

O termo ‘formas extremas de exploração laboral’ aplica-se a formas de exploração de trabalhadoras/es 
que são consideradas crime segundo a legislação do Estado Membro da UE onde ocorre a exploração 
ou onde existe uma obrigação legal de criminalizá-la de acordo com a legislação comunitária (por 
exemplo, de acordo com o Artigo 9 (1) da Diretiva sobre Sanções a Entidades Empregadoras). 

O projeto centra-se em três formas extremas de exploração laboral: 

1. Escravidão ou servidão (Artigo 5/1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia). 

2. Trabalho forçado ou obrigatório (Artigo 5/2) da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia). 

3. Certas formas irregulares de emprego de nacionais de países terceiros (Artigos 3 e 9 da 

Diretiva sobre Sanções a Entidades Empregadoras). 

Além de criminalizar as entidades empregadoras que empregam pessoas vítimas de tráfico (9/d) 
ou menores (9/e), a Diretiva refere a sujeição de trabalhadoras/es migrantes a condições de 
trabalho particularmente abusivas (9/c) – definidas como condições de trabalho, incluindo as 
resultantes de discriminações baseadas no género ou outras, que sejam manifestamente 
desproporcionais em relação às aplicáveis a trabalhadoras/es empregadas/os legalmente e 
que, por exemplo, afetem a saúde e a segurança das/os trabalhadoras/es e sejam contrárias 
à dignidade da pessoa humana. 



 

Durante o trabalho de campo do SELEX I, as pessoas entrevistadas identificaram várias condições 
que constituem indicadores típicos de formas extremas de exploração laboral de trabalhadoras/es 
estrangeiras/os: 

• trabalho não remunerado ou remunerado substancialmente abaixo do mínimo legal; 

• retenção ou restituição de partes da remuneração à entidade empregadora com várias 
justificações, frequentemente irrazoáveis; 

• trabalho sem contrato escrito; 

• trabalho sem contribuições para a segurança social; 

• horários de trabalho extremamente longos, durante seis ou sete dias por semana; 

• muito poucos ou nenhuns dias de descanso; 

• condições de trabalho muito piores do que foi acordado; 

• trabalhador/a reside no local de trabalho; 

• pouco ou nenhum contacto com nacionais do país de destino ou com pessoas alheias à entidade 
empregadora; 

• retenção do passaporte, liberdade de movimentos limitada. 

Embora estas condições, isoladamente ou mesmo combinadas, não sejam necessariamente 
criminalizadas pela legislação nacional, surgem entre os dados recolhidos pela FRA como ocorrendo 
com frequência em casos de exploração laboral extrema. Na medida do possível, as pessoas a 
entrevistar deverão ter sido sujeitas a uma das três formas extremas de exploração laboral 
acima apontadas e ter experienciado pelo menos duas destas condições numa situação 
laboral específica. 

Nota importante: Em 13 dos 21 Estados Membros da UE que foram incluídos no trabalho de campo 
do SELEX I – Alemanha, Áustria, Croácia, Chipre, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia, 
Malta, Polónia e Portugal – a categoria 3, ‘exploração de trabalhadoras/es de outros países em 
relações de emprego particularmente abusivas’ foi indicada por profissionais como sendo a 
forma extrema de exploração laboral com ocorrência mais frequente. Assim, será expectável 
que a maioria das pessoas entrevistadas se enquadre nesta categoria. 

5. Calendarização e resultados esperados 

O trabalho de campo tem início na primavera de 2017, prevendo-se a disponibilização de resultados 
preliminares no final de 2017 – início de 2018. Será publicado um relatório comparativo, assim como 
um relatório nacional relativamente a cada país. O anonimato das fontes e das pessoas entrevistadas 
é garantido pelos procedimentos e pelo compromisso de proteção de dados da Agência dos Direitos 
Fundamentais da UE. 

Prevê-se que a investigação proporcione dados empíricos que contribuam para melhor compreender 
o que funciona e o que não funciona, na perspetiva das vítimas, em termos de políticas e práticas de 
prevenção e erradicação de formas extremas de exploração laboral na UE. Apontando lacunas e 
desafios de acordo com os resultados da investigação, a FRA salientará também quaisquer práticas 
promissoras identificadas no curso da investigação, nomeadamente em relação à qualidade do apoio 
prestado a trabalhadoras/es estrangeiras/os. 


