MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Centro de Artes de Sines recebe workshop sobre
tráfico de seres humanos e exploração laboral
No dia 27 de Abril, terá lugar no Centro de Artes de Sines um workshop dedicado ao tema do
Tráfico de Seres Humanos (TSH) e a Exploração Laboral, terceiro workshop de um ciclo sobre os
diferentes tipos de tráfico, que inclui a Exploração Sexual (Faro, em Abril de 2010), Planos
Nacionais e Locais de Combate ao TSH (Lisboa, em Outubro de 2010), Tráfico de crianças (Junho
de 2011) e uma conferência final (Outubro de 2011).
Esta é uma iniciativa do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI), no âmbito do
projecto “Migrações e Tráfico de Seres Humanos – valorização e inclusão social das vítimas”
(www.ieei.com.pt/traficodepessoas), organizado em colaboração com a Câmara Municipal de
Sines.
O TSH para exploração laboral é uma das dimensões menos investigadas do tráfico, não
existindo dados credíveis sobre a expressão do fenómeno em Portugal. A prevenção e o
combate a este tipo de tráfico requer um envolvimento activo das empresas e sindicatos, bem
como das estruturas do Estado e das organizações da sociedade civil. O workshop pretende
estimular a reflexão conjunta e a acção concertada entre os diferentes actores e sectores no
combate ao TSH, com especial destaque para o nível de acção local.
O workshop será de entrada livre, mas sujeito a inscrição prévia. Inscrições no site
www.ieei.com.pt/traficodepessoas, através do telefone 210306700 (IEEI) ou junto do Serviço de
Acção Social da Câmara Municipal de Sines.
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