
EUROPA 

 

A Europa é um 

continente formado 

por 50 países. Entre 

os países de maior 

influencia na demanda 

de representações 

exigidas pela OIT, 

podemos destacar a 

França, a Itália e o 

Reino Unido como os 

principais países do continente.  A força de trabalho desses países se encontra 

entre entre 25 a 30 milhões de pessoas. Na França, por exemplo, a força de 

trabalho é de 29,78 milhões de pessoas, sendo que 3,8% estão na agricultura, 

24,3% na indústria e 71,8% em serviços. Os principais indicadores de 

exploração laboral ocorrentes na Europa são ameaças ou danos 

físicos reais para o trabalhador; restrição de movimento e 

confinamento para o local de trabalho ou a uma área limitada; a 

servidão por dívidas, quando o trabalhador trabalha para saldar a 

dívida ou um empréstimo e não é pago por seus serviços; o 

empregador pode fornecer alimentação e alojamento a preços tão 

inflacionados que o trabalhador não pode escapar da dívida; retenção 

de salários ou reduções salariais excessivos que violam os acordos 

feitos anteriormente; retenção dos passaportes e documentos de 

identificação, de modo que o trabalhador não pode sair, ou provar 

sua identidade e seu estado; ameaça de denúncia às autoridades, 

quando o trabalhador se encontra em condição de imigração 

irregular. 

Os países europeus dispõem de legislação nacional que prevê 

um salário mínimo por lei ou por acordo nacional intersetorial. Na Europa, o 

salário mínimo nacional de base não tem um caráter mensal, mas é semanal 

ou horário. Para estes países, o salário horário ou semanal é convertido em 

salário mensal, de acordo com os fatores de conversão diretamente fornecidos: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage


 Reino Unido: (salário horário x horas pagas médias de 

base por semana a trabalhadores a tempo completo, em todos os 

setores x 52,18 semanas) / 12 meses. 

 França: salário horário x 35 horas x 52 semanas / 12 

meses; 

 Itália: salário semanal x 52 semanas / 12 meses. 

 

Para que haja igualdade de renumeração e tratamentos entre homens 

e mulheres na Itália, a igualdade salarial para as mulheres é garantida pelo 

artigo 37 da Constituição, que afirma que "As mulheres trabalhadoras têm 

direito a igualdade de direitos e, por trabalhos comparáveis, igualdade de 

salários que os homens. As condições de trabalho devem permitir que as 

mulheres possam cumprir seu papel essencial na família e assegura uma 

proteção adequada para a mãe e a criança". 

Já em relação à economia informal, o Reino Unido tem sofrido 

pressões para encontrar o mais rápido soluções para o seu combate. 

A cidade de Londres é o local onde estão os empregos, e é 

geograficamente o ponto mais próximo de entrada na costa sul da 

maior parte dos imigrantes. O grupo de pressão calcula que os 

imigrantes estrangeiros chegaram a uma taxa de cerca de meio 

milhão por ano em 2013 em busca de trabalho, que na maioria das 

vezes é informal. 

Encontrar um emprego nos países europeus não é fácil. Na França, a 

taxa de desemprego é elevada no campo, cerca de 9% da população, 

juntamente com uma taxa de desemprego de longa duração de cerca de 4 a 

5%. O setor industrial perdeu muitos postos de trabalho em 2013 e a economia 

francesa sofreu com a crise econômica e financeira. Por último, a escassez da 

mão de obra vem afetando a França há alguns anos em muitos sectores-chave 

de sua economia, tais como informática, engenharia, finanças, mas também 

nos setores de construção e canalização e essa condição persiste nos anos de 

2020. 

 


