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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. Salienta que a reduzida empregabilidade das mulheres roma, resultado de práticas 
discriminatórias e dos seus reduzidos níveis de instrução, é um aspeto fundamental e que, 
por conseguinte, resolver a questão da reduzida empregabilidade é fundamental para 
alcançar taxas de emprego mais elevadas, reduzir a dependência da assistência social e o 
risco de pobreza;

2. Reitera que as lacunas educativas dos roma comportam uma importante dimensão de 
género em que, de acordo com os dados disponíveis, a taxa de literacia das mulheres roma 
é em média de 68%, enquanto a dos homens roma é de 81%, e a taxa de matrícula das 
raparigas roma no ensino primário é de apenas 64%;

3. 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, por sua vez, provoca elevados riscos de 
pobreza;

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

5. Salienta que a educação das raparigas roma tem um forte impacto na melhoria da vida da 
população roma. Por exemplo, a educação é uma condição essencial para aumentar a 
empregabilidade das mulheres roma, proporcionando alguma segurança de rendimentos e 
sendo fundamental para vencer a pobreza; apela, por conseguinte, aos Estados-Membros 
para que garantam a existência de sistemas de educação mais inclusivos e eficazes, 
conferindo prioridade à melhoria das competências profissionais para poder responder às 
exigências do mercado de trabalho;

6. Salienta que a juventude roma é particularmente vulnerável ao desemprego, correndo o 
risco de ser permanentemente excluída da sociedade; realça, portanto, a importância de 
assegurar a possibilidade de concluir o ensino primário e/ou secundário, bem como a 
formação profissional, numa fase posterior, o que pode aumentar consideravelmente a 
empregabilidade da juventude roma;

7. Considera que a reformulação dos sistemas de segurança social é necessária para reduzir a 
dependência da assistência social, estimulando ao mesmo tempo a participação ativa no 
mercado de trabalho;

8. Observa que o aumento dos esforços para disponibilizar o acesso às estruturas de 
acolhimento e guarda de crianças visando a conciliação da vida familiar com a vida 
profissional nas zonas rurais poderia ter um impacto positivo.


