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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda o relatório intercalar de 2012 da Comissão1 e a proposta de recomendação do 
Conselho de 26 de junho de 20132 sobre medidas eficazes de integração dos ciganos nos 
Estados-Membros, com especial incidência no acesso ao emprego, habitação, educação e 
cuidados de saúde, que exorta os Estados-Membros a adotarem medidas positivas e a 
incorporarem as estratégias de integração dos ciganos na sua luta contra a pobreza e a 
exclusão social;

2. Convida os Estados-Membros que receberam, além disso, recomendações específicas por 
país no quadro do semestre europeu em relação a questões ligadas aos ciganos a aplicar as 
recomendações em causa com a brevidade possível e a combaterem a discriminação, 
incluindo no local de trabalho, a associarem a sociedade civil, incluindo as organizações 
dos ciganos, à tomada de decisões e a atribuírem não apenas fundos da UE, mas também 
fundos nacionais e outros, tendo em vista respeitar os compromissos previstos nas 
respetivas estratégias nacionais de integração dos ciganos;

3. Exorta a Comissão a seguir ainda mais estreitamente a aplicação das suas recomendações 
e a utilizar todos os instrumentos de que dispõe para garantir que os Estados-Membros 
melhorem a respetiva legislação e combatam a discriminação e a segregação;

4. Salienta que a reduzida empregabilidade e as baixas taxas de emprego registadas entre as 
mulheres ciganas, resultado principalmente da inexistência de ofertas de emprego e de 
possibilidades de formação, de práticas discriminatórias, da inexistência de acesso à 
educação e dos seus reduzidos níveis de instrução e formação, constituem um aspeto 
determinante; por conseguinte, realça que a resolução da questão através de melhor 
empregabilidade e de taxas de emprego mais elevadas, bem como o combate à 
discriminação na escola e no mercado de trabalho, contam-se entre os instrumentos 
fundamentais para alcançar taxas de emprego mais elevadas e reduzir a dependência da 
assistência social e o risco de pobreza, reforçando a sua autonomia financeira e 
melhorando significativamente a inclusão social das mulheres ciganas;

5. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a abordarem a questão da igualdade entre 
géneros de forma coerente no quadro da execução da estratégia Europa 2020 e dos 
programas nacionais de reforma e a darem prioridade à supressão dos obstáculos à 
participação das mulheres no mercado de trabalho;

6. Insta a Comissão a controlar e a avaliar até que ponto as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos têm em conta a dimensão do género e a situação da discriminação 
múltipla e intersetorial com a qual as mulheres ciganas se confrontam nos quatro domínios 
prioritários identificados (emprego, saúde, habitação e educação) e, em particular, no que 
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respeita à luta contra a discriminação e às ações relativas à proteção dos direitos 
fundamentais;

7. Convida a Comissão e os Estados-Membros a analisarem e a eliminarem os obstáculos à 
participação das mulheres ciganas no mercado de trabalho e a insistirem mais no papel 
que as mulheres desempenham na motivação dos seus filhos e dos membros das respetivas 
comunidades para estudar e, subsequentemente, integrar o mercado de trabalho;

8. Insta os Estados-Membros a estudarem os obstáculos ao trabalho independente com que 
as mulheres de etnia cigana se confrontam, com vista à criação de programas para 
viabilizar o registo rápido, acessível e não oneroso de mulheres ciganas empresárias, e 
para lhes conceder acesso ao crédito, incluindo microcrédito, prevendo programas de 
orientação pedagógica e de formação adequados;

9. Exorta os Estados-Membros a criarem sistemas de microcrédito, destinados ao lançamento 
de empresas de pequena dimensão e ao espírito empresarial, no âmbito dos quais as 
mulheres ciganas sejam beneficiários privilegiados;

10. Reitera que as lacunas educativas dos ciganos comportam uma importante dimensão de 
género em que, de acordo com os dados disponíveis, a taxa de literacia das mulheres 
ciganas é, em média, de 68 %, enquanto a dos homens ciganos é de 81 %, e a taxa de 
matrícula no ensino primário entre as raparigas ciganas é de apenas 64 %; a mesma lacuna 
se verifica relativamente às taxas de matrícula para obtenção de qualificações 
profissionais; observa que, na realidade, são grandes as diferenças existentes nestas 
estatísticas entre os Estados-Membros;

11. Realça que o acesso limitado à educação aumenta o risco de casos de casamento e 
gravidez precoces, o que conduz ao abandono escolar prematuro e também à redução das 
oportunidades de emprego na idade adulta o que, aliado a outros fatores, provoca elevados 
riscos de pobreza; por conseguinte, insta todos os agentes relevantes a romperem com este 
ciclo vicioso; 

12. É de opinião que o reforço da educação sexual entre os estudantes ciganos poderia ter um
efeito positivo na redução do fenómeno de abandono escolar, que muitas vezes resulta de 
situações de gravidez e casamento precoces;

13. Exorta os Estados-Membros a elaborarem e lançarem programas de planeamento familiar 
(sensibilização, acessibilidade financeira) a fim de melhorar a saúde materna das mulheres 
ciganas; insta igualmente os Estados-Membros a reduzirem a mortalidade infantil, a 
mortalidade materna e os nascimentos prematuros, nomeadamente através de uma 
cobertura e do acompanhamento das mulheres grávidas e de consultas de maternidade 
desde uma fase precoce;

14. Exorta os Estados-Membros, aquando da execução das suas estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, e a Comissão, aquando da coordenação e avaliação dessas 
estratégias, a sublinharem a prioridade das medidas de apoio à educação das raparigas e de 
luta contra o abandono escolar prematuro, bem como o absentismo;

15. Insta a Comissão a aplicar igualmente uma perspetiva que tenha em conta o género 
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aquando da prestação de serviços de saúde tendo em vista garantir o acesso aos mesmos 
por parte das raparigas e mulheres pertencentes a comunidades ciganas marginalizadas;

16. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que implementem programas de formação 
sistemática sobre a sensibilização em relação ao género e às especificidades culturais 
dirigidos nomeadamente aos serviços sociais e aos prestadores de cuidados de saúde;

17. Salienta que a educação das raparigas ciganas tem um forte impacto na melhoria da vida 
da população cigana, posto que, entre outros aspetos, é uma condição essencial para 
aumentar a empregabilidade das mulheres de etnia cigana, facilitar o seu acesso ao 
mercado de trabalho e proporcionar alguma segurança de rendimentos, sendo fundamental 
para vencer a pobreza e a exclusão social; observa ainda que o aumento dos 
conhecimentos dos professores sobre a cultura cigana contribui para reduzir a exclusão; 
apela, por conseguinte, aos Estados-Membros para que combatam a segregação, garantam 
uma educação mais inclusiva e acessível, métodos de ensino sensíveis a questões culturais 
e a participação dos assistentes escolares de origem cigana e dos pais e, simultaneamente, 
confiram prioridade à melhoria das competências profissionais para poder responder às 
exigências do mercado de trabalho;

18. Sublinha a necessidade de assegurar a igualdade de acesso aos sistemas de educação e 
formação, sem qualquer discriminação; exorta os Estados-Membros a promoverem 
programas de formação de professores, a fim de melhorar a educação das crianças 
ciganas, sobretudo das raparigas; salienta ainda, neste contexto, a especial importância dos 
grupos sociais de referência das raparigas, dos pais, dos parentes ou dos amigos, que 
desempenham um papel determinante na educação e no aconselhamento em matéria de 
carreira; e insta os Estados-Membros a promoverem a educação das raparigas ao longo de 
todo o processo, nomeadamente através do apoio aos indivíduos que exercem maior 
influência sobre os jovens; 

19. Insta a Comissão a apoiar uma educação integrada, sensível à dimensão de género e aos 
aspetos culturais, tornando a educação mais atrativa para as comunidades ciganas 
marginalizadas;

20. Insta os Estados-Membros a promoverem a inclusão de ações positivas nas estratégias de 
recursos humanos, tais como cursos de formação, cursos de alfabetização e estágios 
destinados às mulheres ciganas, como forma de promover a sua empregabilidade quer nos 
serviços públicos, quer no setor privado;

21. Salienta que a juventude cigana é particularmente vulnerável ao desemprego, correndo o 
risco de ser permanentemente excluída da sociedade, o que significa que estarão também 
subsequentemente expostos a um maior risco de pobreza; realça, portanto, a importância 
de promover a participação regular na vida escolar e a conclusão do ensino primário e/ou 
secundário, bem como a formação profissional, numa fase posterior, o que, a par de 
políticas de combate à discriminação rigorosas e da criação de emprego, pode aumentar 
consideravelmente a empregabilidade da juventude cigana e a sua participação nos 
sistemas de segurança social dos Estados-Membros; insta igualmente os 
Estados-Membros a proporcionarem bolsas de estudo e orientação pedagógica bem 
definidas aos estudantes ciganos que frequentem o ensino secundário e superior, de modo 
a que um número crescente de estudantes de etnia cigana, nomeadamente as raparigas, 
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possa obter níveis de instrução adequados;

22. Insta os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para aumentar a participação 
da população cigana na formação profissional e na aprendizagem ao longo da vida, a fim 
de aumentar as suas possibilidades no mercado de trabalho e reduzir a pobreza;

23. Solicita que se apoie e promova o ingresso da população cigana no mercado de trabalho; 
observa que, para distinguir os serviços e as medidas no domínio da administração do 
emprego, e para desenvolver processos de orientação, é necessário dispor de pessoal de 
apoio e gestores de caso de origem cigana;

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem um sistema específico de orientação 
pedagógica e de apoio à juventude cigana, através de serviços sociais e de educação de 
base comunitária desde a infância até ao ensino superior, prestando especial atenção às 
questões de género;

25. Considera que é necessária a adaptação dos sistemas de segurança social para promover 
uma vida digna para todos, estimulando ao mesmo tempo a participação ativa no mercado 
de trabalho, melhorando as perspetivas de emprego no mercado de trabalho primário e 
combatendo a discriminação; insta a que se promova a integração da população cigana e a 
que os serviços sociais e de saúde sejam mais inclusivos e orientados de forma mais 
eficaz;

26. Observa que a melhoria do acesso aos serviços de saúde e o aumento dos esforços para 
disponibilizar a igualdade de acesso a estruturas de qualidade de acolhimento e guarda de 
crianças, visando a conciliação da vida familiar com a vida profissional, e a uma educação 
na primeira infância de qualidade, a serviços de desenvolvimento para a infância de 
qualidade e a uma educação baseada na colaboração dos pais, nomeadamente nas zonas 
rurais, teria um impacto positivo na integração dos ciganos e na inclusão profissional das 
mulheres de etnia cigana; salienta, neste contexto, a responsabilidade que os 
Estados-Membros têm de investir no aumento do pessoal e na qualidade das respetivas 
estruturas de acolhimento e guarda de crianças, a fim de atingir os objetivos de Barcelona 
relativos às estruturas de acolhimento e guarda de crianças;

27. Exorta os Estados-Membros a fazerem pleno uso das possibilidades oferecidas pelos 
Fundos Estruturais, nomeadamente o Fundo Social Europeu (FSE), a fim de melhorar a 
situação educativa e laboral dos ciganos para lhes proporcionar perspetivas reais de 
inclusão social e pôr cobro aos seus índices de pobreza persistentemente elevados; insta os 
Estados-Membros a monitorizar regularmente os progressos, nomeadamente nas áreas da 
educação e da formação dos jovens ciganos, sobretudo das raparigas; 

28. Requer que seja garantida a igualdade de tratamento em matéria de habitação e reduzida a 
insegurança;

29. Sublinha que a prevenção da marginalização tem de começar na infância; considera 
essencial adotar uma abordagem orientada para diferentes gerações de mulheres, no 
intuito de pôr termo à transmissão intergeracional da pobreza;

30. Solicita aos Estados-Membros que eliminem a segregação espacial, as expulsões pela 
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força e a condição de sem-abrigo que os Ciganos enfrentam, e que estabeleçam políticas 
de habitação eficazes e transparentes;

31. Requer que se promova o desenvolvimento e a promoção da língua e cultura ciganas, que 
sejam criadas estruturas administrativas encarregadas das questões relacionadas com os 
ciganos, que se reforce a política relativa aos ciganos, bem como a sua aplicação, e que 
aumente a participação na cooperação internacional nas questões relativas aos ciganos;

32. Insta os Estados-Membros a resolver o problema da violência contra as mulheres, da 
violência doméstica e da exploração sexual sob todas as suas formas, e a lutar contra o 
tráfico de pessoas, que afetam em grande medida as mulheres de etnia cigana e resultam 
com frequência da sua pobreza e exclusão social devido ao desemprego e à falta de 
instrução;

33. Solicita à Comissão que tenha em conta as conclusões do Conselho que assinalam que «os 
interesses e os problemas das mulheres e jovens ciganas devem ser alvo de especial 
atenção» e pedem a aplicação de uma perspetiva que tenha em conta o género em todas as 
políticas e ações de inclusão dos ciganos;

34. Solicita à Comissão que adote uma abordagem sistemática no tocante à igualdade de 
género e à participação ativa das mulheres ciganas como agentes de mudança, que está 
atualmente ausente das estratégias nacionais de integração dos ciganos;

35. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incluírem como objetivo horizontal o 
desenvolvimento das capacidades e da autonomia das mulheres ciganas em todos os 
domínios prioritários da estratégia da UE a favor da integração dos ciganos;

36. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que envolvam de forma mais firme e eficaz 
as mulheres de etnia cigana na aplicação das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos;

37. Insta os Estados-Membros e os países em processo de adesão à UE a velarem por que as 
estratégias nacionais fomentem programas de emancipação, desenvolvimento de 
capacidades e liderança dirigidos às mulheres e raparigas ciganas, que desempenham um 
papel particular no processo de construção da comunidade;

38. Insta a Comissão e os Estados-Membros a recolherem, analisarem e publicarem dados 
estatísticos fiáveis, discriminados por género, para se poder avaliar e atualizar as 
estratégias de forma adequada, e medir o impacto dos projetos e intervenções dessas 
estratégias nas mulheres ciganas;
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