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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre mulheres migrantes sem documentos na União Europeia
(2013/2115(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em 
particular os seus artigos 24.º e 28.º,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Contra as Mulheres,

– Tendo em conta o artigo 12.º do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais,

– Tendo em conta a Convenção Internacional das Nações Unidas sobre a Proteção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias,

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH),

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa relativa à Prevenção e ao Combate à 
Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica,

– Tendo em conta a Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
Trabalho Digno para os Trabalhadores Domésticos,

– Tendo em conta a interpretação dos artigos 13.º e 17.º da Carta Social Europeia do Comité 
Europeu dos Direitos Sociais,

– Tendo em conta os artigos 79.º, 153.º e 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em particular os 
seus artigos 1.º, 14.º, 31.º, 35.º e 47.º,

– Tendo em conta o Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e segura que sirva e 
proteja os cidadãos1,

– Tendo em conta a Diretiva 2002/90/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2002, relativa 
à definição do auxílio à entrada, ao trânsito e à residência irregulares2,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
junho de 2009, que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular3,

                                               
1 JO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
2 JO L 328 de 5.12.2002, p. 17
3 JO L 168 de 30.6.2009, p. 24
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– Tendo em conta a Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 2008, relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para 
o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular1,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao 
título de residência concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades competentes2,

– Tendo em conta o projeto de investigação europeu «Clandestino» e o projeto «Transições 
de trabalhadores não documentados», fundados pela Comissão no âmbito do Sexto 
Programa-Quadro da União Europeia no domínio da investigação e do desenvolvimento 
tecnológico,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de junho de 2013, intitulada «Quarto 
Relatório Anual sobre a Imigração e o Asilo (2012)» (COM (2013)0422),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de março de 2011, intitulada «Reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde na UE»3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de julho de 2013, intitulada «O impacto da crise no 
acesso dos grupos vulneráveis aos cuidados de saúde»4,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2013), 

A. Considerando que o termo «migrante sem documentos» define um nacional de país 
terceiro, cuja presença no território de um Estado-Membro não preenche ou deixou de 
preencher as condições de entrada previstas no artigo 5.º do Código das Fronteiras 
Schengen ou outras condições aplicáveis à entrada, permanência ou residência nesse 
Estado-Membro5, e cuja deteção pelos serviços de imigração conduz a uma decisão de 
regresso ou à expulsão;

B. Considerando que cada Estado-Membro tem o direito de decidir as suas próprias políticas 
de imigração; considerando, no entanto, que os direitos fundamentais dos imigrantes 
devem ser protegidos e garantidos em conformidade com a legislação internacional e da 
UE, a que os Estados-Membros estão vinculados;

C. Considerando que, devido à sua situação jurídica, é frequentemente negado aos migrantes 
sem documentos o acesso a habitação digna, assistência médica primária e de urgência e 
escolaridade; considerando que a sua situação jurídica sem documentos impede a proteção 
contra a exploração laboral no local de trabalho ou os abusos físicos e psicológicos; 

                                               
1 JO L 348 de 24.12.2008, p. 98
2 JO L 261 de 6.8.2004, p. 19
3 JO C 199 E de 7.7.2012, p. 25.
4 Textos aprovados, P7_TA(2013)0328.
5 Artigo 3.º da Diretiva 2008/115/CE.
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considerando que a situação jurídica impede que procurem o acesso à justiça;

D. Considerando que as mulheres migrantes sem documentos e os seus dependentes são 
especialmente vulneráveis aos riscos que advêm da situação legal, uma vez que estão mais 
expostas do que os homens a eventuais abusos físicos e psicológicos, más condições de 
trabalho, exploração laboral pelos empregadores e dupla discriminação, tanto em função 
da raça, como do género;

E. Considerando que os migrantes sem documentos têm um acesso limitado à habitação 
social e continuam dependentes do mercado imobiliário privado; considerando que as 
mulheres migrantes sem documentos correm maior risco de abusos na forma de violência 
física ou sexual perpetrada por proprietários privados;

F. Considerando que as mulheres migrantes sem documentos são mais suscetíveis de ser 
vítimas de violência e abusos; considerando que o acesso a abrigos para mulheres geridos 
pelo Estado exige que se cumpra o requisito de apresentação de um documento válido de 
identificação ou de um título de residência; considerando que as vítimas, por conseguinte, 
só podem escolher entre continuar na situação de abuso e ir viver para a rua; considerando 
que correm o risco de serem deportadas se contactarem a polícia;

G. Considerando que os Estados-Membros têm grandes diferenças no que se refere ao nível 
de acesso à assistência médica que oferecem aos migrantes em situação irregular e às 
condições que impõem aos prestadores de assistência médica, no que se refere à denúncia 
de migrantes sem documentos;

H. Considerando que o acesso a assistência médica primária, como cuidados de urgência, é 
muito limitado, senão impossível, para os migrantes sem documentos, devido ao requisito 
de identificação, ao elevado preço dos tratamentos e ao receio de serem detetados e 
denunciados às autoridades; considerando que as mulheres migrantes sem documentos 
estão particularmente expostas a riscos, uma vez que não recebem assistência médica 
específica ao género, como cuidados pré-parto, no parto e pós-parto; considerando que 
alguns migrantes sem documentos nem sequer têm conhecimento dos seus direitos no 
domínio da saúde no país de acolhimento;

I. Considerando que o receio de serem detetadas e denunciadas às autoridades impede 
efetivamente as mulheres migrantes sem documentos de procurarem ajuda em situações 
de abuso, até de ONG especializadas em aconselhamento jurídico para imigrantes; 
considerando que, por conseguinte, estes migrantes se encontram efetivamente impedidos 
de conhecer os seus direitos e da salvaguarda destes; considerando que, pelos mesmos 
motivos, se torna difícil para as organizações da sociedade civil a prestação de assistência 
e de apoio;

J. Considerando que os filhos de famílias sem documentos são impedidos de frequentar a 
escola, devido ao receio que as famílias têm de ser detetadas e à incapacidade de 
fornecerem documentos oficiais para a sua inscrição;

K. Considerando que o aumento da procura de trabalhadores nos setores doméstico e de 
prestação de cuidados tem atraído um elevado número de mulheres migrantes, muitas das 
quais não possuem documentos; considerando que as mulheres sem documentos que 
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trabalham nestes setores são mais vulneráveis a salários baixos, abusos psicológicos, 
retenção de salários e de passaportes e, por vezes, até abusos físicos às mãos dos seus 
empregadores; considerando que é pouco provável que as mulheres sem documentos 
procurem obter reparação nos tribunais;

L. Considerando que os migrantes sem documentos se encontram numa situação de limbo 
jurídico1, não estando, por conseguinte, protegidos contra as detenções arbitrárias; 

M. Considerando que as mulheres migrantes sem documentos são especialmente vulneráveis 
a abusos físicos e psicológicos no momento da detenção e nos centros de detenção;

Recomendações

1. Relembra que a necessidade de proteção dos direitos fundamentais dos migrantes sem 
documentos tem sido reiteradamente salientada por organizações internacionais, como a 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, bem como em instrumentos 
internacionais das Nações Unidas no âmbito dos direitos humanos e na legislação da UE;

2. Incentiva os Estados-Membros a aplicarem a Diretiva «Auxílio» para que não impeça a 
possibilidade de migrantes sem documentos arrendarem habitação no mercado livre, a fim 
de reduzir o risco de situações de exploração ou de abuso;

3. Relembra o artigo 8.º da CEDH relativo ao respeito pela integridade física das pessoas e, 
por conseguinte, incentiva os Estados-Membros a renunciarem ao requisito de 
apresentação de documentação a fim de aceder aos abrigos geridos pelo Estado, para os 
migrantes sem documentos nas situações mais vulneráveis;

4. Incentiva os Estados-Membros a separar as políticas no domínio da saúde das políticas de 
imigração, não impondo, assim, aos profissionais de saúde o dever de denunciar migrantes 
sem documentos; incentiva, do mesmo modo, os Estados-Membros a não exigirem às 
escolas a denúncia de filhos de migrantes sem documentos;

5. Relembra que os direitos previstos na Diretiva «Vítimas» não estão condicionados ao 
estatuto de residente da vítima2; encoraja fortemente os Estados-Membros, por 
conseguinte, a separar a instauração de ações penais relativas à violência contra as 
mulheres migrantes sem documentos do controlo da imigração, para que as vítimas 
possam denunciar os crimes em segurança;

6. Insta os Estados-Membros a garantirem a correta aplicação da salvaguarda prevista no 
artigo 6.º da Diretiva relativa às sanções aplicáveis aos empregadores, que requer que os 
Estados-Membros disponibilizem mecanismos que permitam que os trabalhadores 
migrantes sem documentos possam apresentar queixas contra o empregador por qualquer 
remuneração em dívida; exorta os Estados-Membros, as ONG e as organizações da 
sociedade civil que trabalham com migrantes sem documentos a lançarem campanhas de 

                                               
1 Quando os migrantes sem documentos são detidos e identificados pelos serviços de imigração, que emitem uma 
decisão de regresso, que é, posteriormente, protelada; os migrantes não possuem, contudo, qualquer documento 
que comprove o adiamento da decisão de regresso.
2 Considerando n.º 10 da Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas 
mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade.
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sensibilização para os informar dos seus direitos;

7. Recomenda vivamente que a Comissão, como parte integrante de futuras revisões da 
Diretiva relativa às sanções aplicáveis aos empregadores, introduza possíveis mecanismos 
que permitam que os migrantes em situação irregular apresentem queixas oficiais e 
anónimas contra empregadores abusivos;

8. Insta os Estados-Membros a aplicarem plenamente a Diretiva «Regresso» e a emitirem 
documentos comprovativos do adiamento do regresso, em conformidade com a diretiva, a 
fim de evitarem situações de limbo jurídico;

9. Insta a Comissão, no processo de avaliação da Diretiva «Regresso», a proceder à sua 
revisão, através do reforço da proteção dos direitos fundamentais dos migrantes detidos; 

10. Relembra que, em conformidade com a Diretiva «Regresso», os Estados-Membros estão 
obrigados a tratar os nacionais de países terceiros que se encontram em centros de 
detenção «de forma humana e digna», no pleno respeito dos direitos fundamentais dos 
detidos; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a investigarem quaisquer queixas de 
abusos físicos contra os detidos;

11. Insta os Estados-Membros a reforçarem a colaboração com ONG e organizações da 
sociedade civil que trabalhem neste domínio, com vista a encontrar alternativas aos 
centros de detenção;

12. Insta a UE e os Estados-Membros a atribuírem diversos fundos a organizações que 
prestem assistência jurídica, humanitária e social às mulheres migrantes sem documentos;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O termo «migrante sem documentos» define um nacional de país terceiro, cuja presença na 
UE é atualmente ilegal e, por conseguinte, não possui título de residência autorizando a sua 
estada nesse território. O migrante entrou na UE de forma ilegal, ou o seu visto expirou, ou o 
seu pedido de asilo foi negado. Os migrantes sem documentos encontram-se frequentemente 
numa situação de limbo jurídico, em que foram detidos e identificados pelos serviços de 
imigração, que emitiram uma decisão de regresso, mas a decisão ainda não foi executada ou 
foi protelada e as autoridades não facultam ao migrante qualquer documento oficial que 
comprove o adiamento da decisão. Nestes casos, o migrante corre o risco de ser novamente 
detido, não podendo exercer os seus direitos. Os migrantes sem documentos têm pouco ou 
nenhum acesso aos serviços primários no país de acolhimento, devido à sua situação jurídica. 
O acesso a assistência médica de urgência, ou a assinatura de um contrato de habitação, ou a 
inscrição na escola requer um documento de identificação válido e/ou uma prova de 
residência, que os migrantes sem documentos estão impossibilitados de facultar. Ademais, 
têm receio de serem denunciados aos serviços de imigração pelos prestadores de serviços. Os 
requisitos de denúncia diferem nos Estados-Membros em função do serviço prestado e, apesar 
de os professores e médicos não serem necessariamente obrigados por lei a denunciar 
imigrantes ilegais, não há qualquer garantia de que não o façam. Escusado será salientar que 
está fora de questão denunciar à polícia crimes ou situações de exploração por parte dos 
empregadores.

Como habitualmente, a situação das mulheres migrantes sem documentos é pior do que a dos 
homens. Estas enfrentam uma dupla discriminação em função do género e da situação jurídica 
(ou mesmo uma tripla discriminação se o critério da raça for incluído). As mulheres migrantes 
são mais vulneráveis a abusos físicos, em geral, mas as que não têm documentos ainda mais, 
porque a sua situação jurídica as coloca numa posição em que não podem pedir ajuda à 
polícia, nem a hospitais ou abrigos, e os perpetradores dos abusos têm conhecimento deste 
aspeto e exploram a situação. Por exemplo, houve casos em que proprietários sem escrúpulos 
exploraram esta vulnerabilidade, tendo abusado física e sexualmente destas mulheres 
migrantes sem documentos em troca de um lugar para viver. As mulheres migrantes sem 
documentos que se encontrem numa situação de abuso nem podem aceder prontamente a 
abrigos para mulheres. A maioria dos abrigos para mulheres geridos pelo Estado exige uma 
qualquer forma de identificação para acolher as pessoas; por conseguinte, as vítimas são 
confrontadas com a terrível escolha entre continuarem sujeitas à situação de abuso e 
tornarem-se sem-abrigo. 

Ademais, as mulheres migrantes sem documentos não têm acesso imediato a assistência 
médica específica ao género, como cuidados pré- e pós-parto. Pior ainda, estas mulheres 
receiam mesmo contactar as ONG e as organizações da sociedade civil que podem, na 
verdade, ajudá-las, tornando-se também difícil para as ONG entrarem em contacto com elas.

As recomendações propostas no relatório incidem em três pontos principais. O primeiro 
incentiva os Estados-Membros a separar as políticas de imigração da assistência médica e da 
educação, bem como das ações penais contra migrantes sem documentos. O acesso a 
assistência médica primária e à educação, bem como a proteção da integridade física 
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constituem direitos fundamentais dos quais os migrantes sem documentos devem usufruir, 
independentemente da sua situação jurídica ou de residência. Assim, os migrantes devem ter a 
possibilidade de aceder a estes serviços primários e, também, de denunciar à polícia os 
perpetradores de abusos sem recear a detenção ou a deportação.

O segundo ponto recomenda que, em futuras revisões da Diretiva relativa às sanções 
aplicáveis aos empregadores e da Diretiva «Regresso», a Comissão reforce a proteção dos 
direitos fundamentais dos migrantes sem documentos e, em particular, das mulheres 
migrantes sem documentos. A Diretiva relativa às sanções aplicáveis aos empregadores inclui 
uma salvaguarda no artigo 6.º que requer que os Estados-Membros disponibilizem 
mecanismos que garantam que os trabalhadores migrantes sem documentos possam 
apresentar queixa contra o empregador por qualquer remuneração em dívida ou possam 
requerer às autoridades competentes do Estado em causa a instauração de processos de 
recuperação. Segundo diversos estudos, esta cláusula de salvaguarda não é devidamente 
aplicada nos Estados-Membros. Ademais, os migrantes sem documentos desconhecem que 
têm este direito específico. O relatório insta os Estados-Membros e as organizações da 
sociedade civil que trabalham, em particular, neste domínio a lançarem campanhas de 
sensibilização para informar os migrantes sem documentos da possibilidade de recurso 
judicial se o seu empregador retiver os salários. O relatório também inclui a recomendação 
para a introdução de um novo mecanismo para que os migrantes possam apresentar, de forma 
oficial, mas anónima, queixas contra empregadores abusivos, através de organizações da 
sociedade civil ou de sindicatos, dependendo da legislação de cada Estado-Membro. O 
segundo ponto também reforça o pedido aos Estados-Membros para que apliquem na sua 
plenitude o requisito de emissão de um documento oficial que comprove o adiamento do 
regresso, a fim de evitar a situação de limbo jurídico em que se encontram alguns migrantes 
sem documentos. Este aspeto é importante porque, para além de prevenir futuras detenções, as 
proteções primárias a que um migrante sem documentos tem direito diferem em função do seu 
estatuto, em particular a proteção contra a detenção arbitrária.

O terceiro ponto abrangido pelas recomendações neste relatório refere-se às condições dos 
centros de detenção. Os migrantes são frequentemente detidos em condições indignas, onde 
podem sofrer traumas psicológicos. As mulheres migrantes sem documentos são, com 
frequência, vítimas de abusos físicos no momento e durante a sua detenção. O relatório insta 
os Estados-Membros a investigarem plenamente quaisquer queixas de abusos físicos 
apresentadas pelos detidos e, em colaboração com as ONG, a encontrar alternativas mais 
humanas aos centros de detenção, que são idênticos a prisões. No final, o relatório insta a 
Comissão Europeia e os Estados-Membros a atribuírem mais financiamento às ONG e às 
organizações da sociedade civil que trabalham com migrantes sem documentos.


