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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a integração social das mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários 
(2010/2041(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º e 3.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta a Parte II do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que 
estabelece a obrigação de a União Europeia lutar contra a discriminação,

– Tendo em conta a Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica 
o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 
étnica1, a Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece 
um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional2, a 
Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006, 
relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade profissional 
(reformulação)3 e a Directiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, que 
aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e 
serviços e seu fornecimento4,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem5, a Convenção das 
Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (CEDAW)6 e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas7,

– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (CEDH),

– Tendo em conta o Programa de Estocolmo8,

– Tendo em conta a Estratégia de Lisboa e a Estratégia da União Europeia para 2020, 
actualmente em fase de desenvolvimento,

– Tendo em conta a Decisão n.° 1350/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2007, que cria um segundo Programa de Acção Comunitária no domínio 

                                               
1 JO L 180, de 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303, de 02.12.2000, p. 16.
3 JO L 204, de 26.07.2006, p. 23.
4 JO L 373, de 21.12.2004, p. 37.
5 Adoptada pela Assembleia-Geral na sua resolução 217A (III), de 10 de Dezembro de 1948.
6 Adoptada pela Assembleia-Geral na sua resolução 34/180, de 18 de Dezembro de 1979.
7 Adoptada pela Assembleia-Geral na sua resolução 47/135, de 18 de Dezembro de 1992.
8 Documento 5731/06 do Conselho de 3 de Março de 2010.
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da Saúde (2008-2013)1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 1 de Junho de 2006, sobre a situação das mulheres 
romanichéis na União Europeia2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 27 de Setembro de 2007, sobre a igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de Outubro de 2006, sobre a imigração feminina4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de Janeiro de 2009, sobre a situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia 2004-20085,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de Fevereiro de 2010, sobre a igualdade entre as 
mulheres e os homens na União Europeia - 20096,

– 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 (A7-0000/2010),

A. Considerando que o Tratado da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais 
estabelecem os valores em que assenta a União Europeia, que, na prática, se aplicam a 
todos os cidadãos, incluindo as mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários,

B. Considerando que nem todos os cidadãos residentes na UE beneficiam da Carta dos 
Direitos Fundamentais, sobretudo as mulheres provenientes de minorias étnicas e de 
grupos migrantes,

C. Considerando que muitas minorias étnicas que residem na UE continuam a ser vítimas de 
discriminação, exclusão social e segregação,

D. Considerando que a adopção de uma abordagem integrada por parte da UE é fundamental 
para uma política coerente em matéria de integração social das mulheres pertencentes a 
minorias étnicas, na qual se incluem, entre outras, medidas de combate à discriminação e 
nos domínios da habitação, do emprego, da educação, dos cuidados de saúde e do respeito 
dos direitos fundamentais,

E. Considerando que não existe uma definição de minorias históricas e de minorias 
recentemente estabelecidas, mas que existem diferenças entre as mesmas, assim como 
entre grupos minoritários distintos; considerando que os princípios de igualdade de 
oportunidades e de tratamento com base no respeito mútuo, na compreensão e na 
tolerância devem ser uma pedra angular das políticas de integração da UE para todos os 

                                               
1 JO L 301, de 20.11.2007, p. 3.
2 JO C 298E, de 08.12.2006, p.283.
3 JO C 219E, de 28.08.2008, p. 317.
4 JO C 313E, de 20.12.2006, p.118.
5 JO C 46E, de 24.02.2010, p.48.
6 Textos aprovados de 10.2.2010, P7_TA(2010)0021.
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cidadãos, independentemente da respectiva origem,

F. Considerando que a igualdade de acesso a uma educação de qualidade para todos os 
cidadãos contribui para uma melhor integração no mercado de trabalho,

G. Considerando que é necessário reforçar a perspectiva do género nas políticas de 
integração direccionadas para os nacionais de países terceiros, com o objectivo de 
assegurar que as necessidades específicas das mulheres migrantes sejam tidas em conta,

H. Considerando que as políticas e a legislação em matéria de imigração e de asilo não 
devem constituir um entrave à integração das mulheres migrantes,

I. Considerando que é necessária uma abordagem direccionada para a integração das 
mulheres pertencentes a minorias étnicas para evitar os estereótipos, a estigmatização e a 
segregação étnica,

J. Considerando que, devido à falta de dados estatísticos, muitos problemas estão ainda por 
identificar, o que impede a adopção de uma política específica,

K. Considerando que está disponível um vasto leque de instrumentos e políticas que visam a 
integração das mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários, mas que existe uma 
lacuna em termos de aplicação a nível nacional,

L. Considerando que, na maioria dos casos, as mulheres pertencentes a grupos étnicos 
minoritários são alvo de discriminação múltipla e são mais vulneráveis à exclusão social e 
à pobreza do que as mulheres da população autóctone e dos homens de grupos 
minoritários,

M. Considerando que o estatuto socioeconómico mais baixo das mulheres pertencentes a 
minorias étnicas se traduz na negação do seu direito à integração, 

N. Considerando que o estado de saúde das mulheres se repercute não só na sua própria 
saúde, como também na dos seus filhos,

O. Considerando que a não integração das mulheres pertencentes a minorias étnicas implica 
significativos custos directos e indirectos para os orçamentos públicos, 

P. Considerando que as mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários estão mais 
expostas às diferentes formas de violência masculina e à exploração,

Política de integração na União Europeia

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros a disponibilizar dados diferenciados por género e 
etnia sobre questões relacionadas com a integração social, como o acesso à educação, o 
mercado de trabalho, a segurança social, o sistema de saúde e a habitação;

2. Considera necessária uma coordenação mais estruturada a nível europeu e a nível 
nacional, a fim de assegurar um impacto sustentável e melhorar as políticas à escala 
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europeia e nacional;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adoptar medidas que visem evitar a 
desvalorização das competências das mulheres pertencentes a minorias étnicas, ao 
assegurar-lhes igualdade de oportunidades de emprego de acordo com as suas 
competências e qualificações;

4. Assinala a importância dos modelos de integração e apoia o intercâmbio de boas práticas; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a apresentarem medidas que promovam a 
existência de mediadores interculturais na UE;

5. Insta a Comissão a considerar o alargamento das possibilidades de financiamento da UE 
através do Fundo Social Europeu e do Fundo Europeu de Integração e a conferir-lhes uma 
orientação mais estratégica, para que desempenhem um papel na integração e na 
reintegração das mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários no mercado de 
trabalho, especialmente em tempos de crise económica;

6. Insta a UE e os Estados-Membros a efectuar campanhas de sensibilização para lutar contra 
as normas culturais discriminatórias e combater os estereótipos sexistas prevalecentes e a 
estigmatização social que legitimam e perpetuam a violência infligida às mulheres, e 
deixar claro que nenhuma forma de violência é justificável em razão dos costumes, das 
tradições ou das crenças religiosas;

7. Exorta os Estados-Membros a melhorar o acesso aos serviços, especialmente nos sectores 
da saúde, dos serviços sociais, da prestação de aconselhamento sobre direitos sociais, dos 
serviços relacionados com as crianças, dos serviços de reintegração no mercado de 
trabalho e dos serviços de formação profissional; 

Mulheres pertencentes a minorias étnicas

8. Encoraja a participação activa das mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários em 
todas as esferas das suas vidas, incluindo a política;

9. Salienta que a emancipação económica das mulheres é um factor fundamental para 
assegurar a sua integração e participação;

10. Insta os Estados-Membros a respeitar os direitos fundamentais de todas as mulheres, 
incluindo as que pertencem a minorias étnicas ou a grupos imigrantes, independentemente 
de a sua situação estar ou não regularizada, e, em particular, o acesso à justiça, à 
assistência judiciária, à habitação e aos cuidados de saúde;

11. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a melhorar o acesso à educação dirigido às 
crianças e às mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários, de modo a evitar 
disparidades entre os géneros nos níveis de educação que conduzem à exclusão do 
mercado de trabalho e à pobreza;

12. Sublinha que as mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários necessitam de ter 
acesso às informações sobre cuidados de saúde em diferentes línguas; salienta a 
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importância da formação intercultural dos profissionais da saúde em parceria com os 
grupos de mulheres pertencentes a minorias étnicas;

Igualdade dos géneros

13. Encoraja a Comissão a ter em conta a perspectiva do género aquando da adopção de 
políticas e medidas que visem a integração social;

14. Insta os Estados-Membros a adoptarem medidas que garantam o acesso a serviços de 
apoio à prevenção e à protecção das mulheres contra a violência com base no género, 
independentemente da sua situação jurídica, raça, etnia ou religião;

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurar a aplicação plena da legislação 
existente em matéria de igualdade dos géneros e de combate à discriminação, através da 
disponibilização de recursos para formação específica e para medidas de sensibilização 
relativamente aos direitos de que já dispõem as mulheres pertencentes a minorias étnicas e 
às formas de solucionar qualquer tipo de violação dos seus direitos;

16. Insta os Estados-Membros a assegurar a protecção das vítimas de discriminação múltipla, 
entre as quais as mulheres pertencentes a minorias étnicas representam um grupo 
significativo, aditando cláusulas explícitas e regulamentos vinculativos sobre 
discriminação múltipla ao quadro jurídico; 

17. Insiste no envolvimento activo do Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres, na aplicação de medidas e políticas novas e adequadas no que se refere às 
mulheres pertencentes a minorias étnicas, através de uma aplicação coerente do princípio 
da abordagem integrada da igualdade entre homens e mulheres e da promoção das 
prioridades no âmbito da integração social;

18. Exorta a Agência dos Direitos Fundamentais a incluir uma perspectiva transversal da 
igualdade dos géneros e dos direitos das mulheres em todos os aspectos do quadro 
plurianual e das suas actividades subsequentes, incluindo os que estão associados à 
discriminação étnica e aos direitos fundamentais dos migrantes e dos romanichéis;

19. Insta a Agência dos Direitos Fundamentais a efectuar a recolha sistemática de dados 
diferenciados, entre outros factores, por género e etnia e a apresentar os seus resultados de 
forma desagregada por género e etnia;

20. Sublinha o papel fundamental desempenhado pelos organismos nacionais que 
desenvolvem actividades na área da igualdade na prestação de apoio e assistência às 
vítimas de discriminação e no fornecimento de informações quanto aos seus direitos e 
obrigações;

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

Introdução

O presente relatório visa avaliar as políticas de integração social na União Europeia para as 
mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários e determinar em que medida é que as 
políticas são eficazes e onde residem os problemas, de modo a identificar a solução para os 
mesmos. 

A fim de abordar os temas abrangidos pelo título deste relatório, devem ser tidos em conta 
três aspectos fundamentais:

1. O papel das políticas de integração na União Europeia

2. O papel das mulheres nas minorias étnicas

3. A política de igualdade dos géneros

Vivemos numa sociedade multicultural, que abrange comunidades culturais, étnicas e 
religiosas distintas.  Para assegurar uma integração efectiva, importa conciliar as diferentes 
necessidades e exigências, ainda que, por vezes, sejam incompatíveis. Por conseguinte, é 
fundamental identificar estas exigências e encontrar uma forma de as conciliar, de modo a 
satisfazer as aspirações legítimas das mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários, 
sem perder a unidade e a continuidade desses mesmos grupos.

1. O papel das políticas de integração na União Europeia

A integração social pode ser considerada a garantia do acesso aos recursos, da participação e 
do sentimento de pertença. A política de integração social estabelece as condições que 
influenciam grandemente a capacidade de fazer face aos problemas e aos obstáculos, de 
assegurar a participação e o acesso e de gerar um sentimento de pertença. A política de 
integração social não contempla apenas os instrumentos legislativos, mas também um vasto 
leque de actividades administrativas e voluntárias.

A União Europeia não possui uma política juridicamente vinculativa em matéria de integração 
social, principalmente porque a integração social é da responsabilidade dos 
Estados-Membros. No entanto, a política de integração tem vindo a adquirir cada vez mais 
importância a nível da UE e têm-se realizado esforços no sentido de desenvolver uma 
abordagem comum da integração no âmbito de um quadro europeu coerente. A Comissão 
sublinha que a integração assume ainda mais importância, uma vez que os aspectos
económicos e sociais subjacentes ao envelhecimento demográfico são cada vez mais 
relevantes e faz uma referência explícita às mulheres migrantes e pertencentes a minorias 
como o grupo alvo da política de integração. 

A integração nos Estados-Membros da União Europeia deve ser encarada à luz da perspectiva 



PR\813163PT.doc 9/11 PE440.992v01-00

PT

da cidadania europeia. Importa destacar que a estrutura da UE tem por base a cidadania e o 
princípio da igualdade de oportunidades e da não discriminação. Não obstante, as normas e os 
princípios da UE aplicam-se, na maioria dos casos, apenas aos cidadãos da UE que são 
simultaneamente cidadãos dos Estados-Membros. No contexto do presente relatório, tal 
significa que as minorias que se estabeleceram e adquiriram o estatuto legal de cidadãos estão 
protegidas pelas normas e pelos princípios da União Europeia. Mas o que acontece com as 
pessoas recém-chegadas à UE, isto é, os migrantes, que não são ainda cidadãos de um 
Estado-Membro? Estas pessoas não estão protegidas pelos instrumentos da UE, como o artigo 
19.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (antigo artigo 13.º do TCE) e a 
Directiva 2000/43/CE do Conselho, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica. Os instrumentos da UE no âmbito da 
imigração conferem a estas pessoas alguns direitos no domínio do mercado de trabalho, dos 
direitos sociais e da integração legal. No entanto, a UE não elaborou ainda uma política 
coerente sobre a integração dos migrantes. Além disso, as mulheres migrantes (bem como as 
mulheres pertencentes a minorias estabelecidas) estão protegidas pelos princípios gerais e 
pelos instrumentos jurídicos do Direito internacional. Importa questionar se isto é suficiente e 
se não se deveriam adoptar mais medidas a nível da UE.

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, é notório que deve ser dada atenção às 
eventuais diferenças entre as minorias estabelecidas ou tradicionais e as minorias 
recém-estabelecidas, como os imigrantes.

No relatório, a relatora analisa a necessidade de se tomarem medidas específicas a nível da 
UE, de modo a facilitar a integração das mulheres pertencentes a minorias étnicas. Em caso 
afirmativo, de que maneira devem estas medidas ser adoptadas? Dever-se-á proceder a uma 
partilha de boas práticas/informações entre os Estados-Membros ou elaborar legislação 
vinculativa?

A UE dispõe também de outra possibilidade para clarificar e enquadrar melhor as políticas de 
integração, através da elaboração de um projecto de directrizes da UE destinado a auxiliar os 
Estados-Membros a permitir o acesso das mulheres pertencentes a minorias étnicas 1) ao 
sistema educativo, 2) ao sistema de saúde, 3) ao sistema de cuidados prolongados, 4) às 
prestações sociais, 5) ao emprego e/ou 7) ao apoio financeiro.

2. O papel das mulheres nas minorias étnicas

O Direito internacional não estabelece uma definição jurídica comum de minorias nacionais 
ou étnicas. O Conselho da Europa, quando aborda a questão das minorias nacionais nos seus 
documentos1, refere-se "a um grupo de pessoas num Estado que residem no território desse 
Estado e são cidadãos do mesmo, mantêm laços antigos, sólidos e duradouros com esse 
Estado, apresentam características étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas específicas, são 
suficientemente representativas, embora menos numerosas do que o resto da população desse 
Estado ou de uma região desse Estado, são animadas pela vontade de preservar conjuntamente 
o que constitui a sua identidade comum, nomeadamente a sua cultura, as suas tradições, a sua 
religião ou a sua língua." Como se pode concluir através desta definição, o Conselho da 

                                               
1 Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias e a Recomendação 1201 (1993) da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa
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Europa refere-se a minorias estabelecidas ou a pessoas pertencentes a minorias estabelecidas 
que já adquiriram a cidadania da União Europeia e que, por conseguinte, estão protegidas pela 
legislação da UE. Não obstante, a legislação por si só não é capaz de criar boas relações e 
alterar comportamentos, mas pode estabelecer normas claras para uma conduta aceitável e 
oferecer soluções às vítimas de injustiças.

É mais difícil definir grupos que não se tenham estabelecido no país de acolhimento. Um 
grupo é considerado um grupo étnico se, numa sociedade mais alargada, se segrega e está 
unido por laços comuns, que incluem a língua, a nacionalidade, a cultura, características 
"raciais" reconhecidas e uma história partilhada.

No entanto, e tendo em conta o objectivo deste relatório, a definição de um grupo como 
minoria ou grupo étnico não é tão essencial, visto que os direitos e a protecção da legislação 
da UE são conferidos a uma pessoa com base na sua situação legal enquanto cidadão da UE e 
não na qualidade de membro de uma minoria ou de um grupo étnico. 

Neste contexto, o relatório centrar-se-á na identificação dos problemas existentes associados 
às minorias étnicas e às mulheres migrantes, cuja situação é analisada à luz dos direitos dos 
cidadãos, como é indicado na primeira parte do presente documento de trabalho: o acesso a 
serviços públicos como a educação, os serviços sociais, os cuidados de saúde e o mercado de 
trabalho, factores com grande impacto na integração das mulheres pertencentes a minorias 
étnicas. 

Importa considerar o dilema da integração na União Europeia e sublinhar o facto de que ser 
mulher inserida num determinado grupo étnico não representa qualquer desvantagem numa 
sociedade democrática; pelo contrário, o papel socioeconómico desempenhado pela mesma 
assume uma importância crescente na União Europeia. 

Devido à falta de dados estatísticos diferenciados por género relativamente à integração social 
dos migrantes e das minorias, é difícil analisar a actual situação das mulheres pertencentes a 
minorias étnicas. As experiências das mulheres, por exemplo, em matéria de racismo e 
discriminação distinguem-se frequentemente das vividas pelos homens, dado que as mulheres 
e as raparigas podem ser vítimas de múltiplas formas de discriminação, tanto em função do 
género como da identidade étnica. A discriminação múltipla de que as mulheres pertencentes 
a minorias étnicas e a grupos migrantes são alvo obriga ao desenvolvimento de formas 
inovadoras de sensibilizar o público para os direitos das mulheres, de conferir autonomia às 
mulheres e de as incentivar a assumir funções de liderança nas suas comunidades, a fim de 
promoverem os direitos humanos. 

Outra dificuldade na identificação de problemas comuns na UE prende-se com o facto de os 
desafios enfrentados pelas minorias e pelas mulheres migrantes na Europa serem muito 
distintos, em função da especificidade do Estado-Membro que acolhe as mulheres, da história 
de migração desse país, da legislação em vigor e das leis que regem a migração, da 
capacidade e da disposição desses países para reconhecerem e respeitarem a presença de 
minorias e imigrantes e da abertura da sociedade.

O debate do papel das mulheres nas políticas de integração não deve negligenciar o papel dos 
homens. A relatora analisa se o papel dos homens pertencentes a minorias étnicas deve ser 
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tido em conta para promover a integração das mulheres pertencentes a minorias étnicas na 
União Europeia.

A relatora chama a atenção para determinadas condições e antecedentes que podem travar a 
integração social das mulheres pertencentes a minorias étnicas, em comparação com as 
mulheres pertencentes à maioria, nomeadamente: 1) o nível educativo e os conhecimentos de 
línguas estrangeiras, 2) as condições de habitação, 3) o estado de saúde e/ou 4) a qualidade de 
emprego e as condições de trabalho.

3. A política de igualdade dos géneros

A política de igualdade dos géneros da União Europeia visa promover a igualdade entre 
homens e mulheres, mas estarão as mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários 
impedidas de beneficiar dessas políticas devido à falta de integração social?

A relatora analisa, no presente relatório, se se devem tomar medidas concretas que permitam 
assegurar a igualdade dos géneros entre as minorias étnicas.


