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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os ciganos são a maior minoria étnica da Europa, com cerca de 
6 milhões de pessoas de origem cigana a viver na UE, a maioria das quais também têm 
nacionalidade de um Estado-Membro; considerando que o termo «ciganos» engloba 
diversos grupos, incluindo os roma, os ciganos, os viajantes, manouches, ascális, sinti e 
boiash; considerando que, na UE, todas as pessoas têm o mesmo direito e dever de ser 
um membro de pleno direito da sociedade, ativo e integrado, mas que as estatísticas 
mostram que os ciganos continuam a ser privados dos seus direitos humanos na Europa 
e que cerca de 80 % das pessoas de origem cigana vivem abaixo do limiar de risco de 
pobreza do país onde vivem; considerando que os ciganos fazem parte da cultura e dos 
valores da Europa e que contribuem para a riqueza cultural, a diversidade, a economia e 
a história comum da UE; considerando que a proteção e o reforço do património cultural 
relacionado com as minorias nacionais dos Estados-Membros desempenha um papel 
essencial na coesão social; considerando que as pessoas de origem cigana devem poder 
participar plenamente e influenciar efetivamente o planeamento, a execução, a avaliação 
e o acompanhamento das medidas destinadas a melhorar a sua situação;

B. Considerando que as mulheres e as raparigas de origem cigana são frequentemente 
vítimas de discriminação intersectorial relacionada com a hostilidade em relação aos 
ciganos, o sexismo e estereótipos prejudiciais, tanto por parte da sociedade em geral 
como nas suas próprias comunidades; considerando que constituem um dos grupos mais 
desfavorecidos nos Estados-Membros, vivem em locais inadequados, com acesso 
desigual e barreiras específicas no que respeita à educação, ao trabalho, aos serviços de 
saúde, às redes de distribuição de água e ao saneamento, e que estão entre os grupos 
mais gravemente afetados pela pandemia de COVID-19;

C. Considerando que a comunidade cigana é uma minoria em risco de exclusão social, 
devido a um acesso desigual ao ensino ou a baixos níveis de educação, o que resulta na 
falta de qualificações exigidas no mercado de trabalho e, consequentemente, em piores 
condições de vida e situações sanitárias; considerando que a taxa de absentismo e de 
abandono escolar precoce, assim como a percentagem de jovens que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação (NEET) da comunidade cigana são muito mais 
elevadas do que a média, dado que 68 % dos ciganos abandonam precocemente o 
sistema escolar, em contraste com o objetivo de 10 % de abandono escolar precoce na 
Estratégia Europa 2020; considerando que apenas 18 % das crianças de origem cigana 
chegam até ao ensino superior; considerando que é necessário melhorar o apoio em 
termos de educação e o planeamento de carreiras e mudar as atitudes dos profissionais 
da educação para com os estudantes ciganos, a fim de apoiar as suas competências 
profissionais e o acesso ao trabalho;

D. Considerando que 72 % das jovens ciganas com idades compreendidas entre os 16 e os 
24 anos são jovens que não trabalham, não estudam e não seguem uma formação, em 
comparação com 55 % dos jovens ciganos; considerando que 28 % de todas as mulheres 
de origem cigana inquiridas no inquérito EU-MIDIS II indicam que o «trabalho 
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doméstico» é a sua atividade principal, em comparação com 6 % de todos os homens; 
considerando que este rácio é elevado para as mulheres de origem cigana, em 
comparação com as mulheres da população em geral1; considerando que os estereótipos 
de género, as tradições e as estruturas patriarcais prejudicam as mulheres e os homens, 
afetam os direitos das mulheres e a concretização da igualdade de género e que nunca 
podem ser utilizados como pretexto para a violência ou a opressão; considerando que os 
instrumentos pedagógicos para uma educação sensível às questões de género, 
destinados a combater os estereótipos, são cruciais desde tenra idade;

E. Considerando que uma grande parte da população cigana se torna independente e funda 
uma família numa idade muito jovem; considerando que as jovens mulheres de etnia 
cigana com família e que vivem em locais inadequados correm um elevado risco de 
exclusão e marginalização; considerando que este fenómeno tem de ser compreendido e 
resolvido, através de medidas sensíveis às questões de género, em cooperação com os 
ciganos; considerando que são necessários investimentos específicos e sensíveis às 
questões de género, especificamente junto das mulheres e dos jovens de origem cigana 
que casam, abandonam a escola e vão trabalhar numa idade precoce, o que os leva a 
obter empregos pouco qualificados, com poucas oportunidades de desenvolvimento 
pessoal; considerando que o aconselhamento, o papel da família e o conhecimento sobre 
os direitos sexuais e reprodutivos – quando se trata de apoiar as jovens famílias de 
origem cigana – são, por conseguinte, cruciais e exigem um trabalho culturalmente 
sensível, baseado no conhecimento básico das diferenças e tradições culturais da cultura 
cigana e da cultura «dominante»;

F. Considerando que as mulheres de origem cigana estão particularmente expostas ao risco 
de pobreza, de exclusão social e de privações graves; considerando que carecem de 
acesso ao alojamento e à educação, têm níveis de emprego significativamente inferiores, 
em comparação tanto com os homens ciganos como com a população em geral e 
continuam a ser vítimas de violações dos seus direitos de saúde; considerando que a 
resposta às necessidades específicas das pessoas LGBTI+ de etnia cigana, das mulheres 
ciganas com deficiência e dos ciganos idosos continua a demonstrar graves lacunas;

G. Considerando que as mulheres de origem cigana apresentam taxas de emprego (16 %) 
muito inferiores às dos homens de origem cigana (34 %); considerando que, em 
comparação, as disparidades entre homens e mulheres na população em geral, embora 
substanciais, não são tão grandes como as existentes entre pessoas de origem cigana: 
71 % dos homens estão empregados, em comparação com 57 % das mulheres2;

H. Considerando que o acesso aos serviços de saúde é particularmente importante para as 
mulheres, especialmente o acesso seguro, atempado e pleno à saúde e aos direitos 
sexuais e reprodutivos (SDSR), uma vez que constitui uma base para a concretização da 
igualdade de género;

I. Considerando que existe um número significativo de pessoas de origem cigana a residir 
nos Balcãs Ocidentais, com níveis inferiores de esperança de vida, saúde, educação, 
emprego, em comparação com as pessoas que vivem na União Europeia;

1 Segundo Inquérito sobre Minorias e Discriminação na União Europeia, FRA (2016).
2 Segundo Inquérito sobre Minorias e Discriminação na União Europeia, FRA (2016).
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J. Considerando que as mulheres de origem cigana são sistematicamente excluídas da 
participação significativa na sociedade e na democracia e que carecem de representação 
nos parlamentos europeu e nacionais, assim como a nível regional e local; considerando 
que é essencial apoiar a promoção da igualdade de género e da igualdade das minorias 
junto da população cigana; considerando que o princípio da integração da perspetiva de 
género deve ser aplicado nas fases de planeamento, execução, avaliação e 
acompanhamento da melhoria da situação dos ciganos;

K. Considerando que o princípio da não discriminação e da igualdade são valores 
fundamentais consagrados no Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia; considerando que as pessoas de origem cigana 
enfrentam obstáculos específicos no acesso aos serviços públicos nos domínios do 
emprego, do alojamento e da educação desde a primeira infância; considerando que essa 
discriminação tem um impacto ainda maior nas mulheres, uma vez que, muitas vezes, 
têm de assumir uma parte importante das tarefas domésticas; considerando que a 
resposta às necessidades específicas das vítimas de discriminação em razão da 
orientação sexual continua a ser muito insuficiente;

L. Considerando que a comunidade cigana foi significativamente afetada pelo impacto 
económico e social da crise da COVID-19; considerando que muitas pessoas perderam 
as suas fontes de rendimento diário e fazem face a uma redução do acesso às prestações 
sociais, muitas vezes dificultado pelas medidas de quarentena; considerando que o 
número de crimes de ódio e de discriminação contra os cidadãos ciganos aumentou em 
determinadas zonas durante a pandemia e coloca em risco, de forma desproporcionada, 
as mulheres e as raparigas;

1. Lamenta a grave falta de progressos no que se refere à capacitação e à inclusão das 
mulheres ciganas desde a adoção do quadro europeu para as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos (ENIC) até 2020;

2. Insta a Comissão a garantir que as mulheres e as raparigas de origem cigana sejam 
incluídas na aplicação da estratégia para a igualdade de género e em todas as fases de 
conceção das políticas em todos os domínios de ação da UE, incluindo o Plano de 
Recuperação da UE e o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027 reforçado, em 
consonância com o princípio transversal da interseccionalidade; insta a Comissão a 
garantir a integração da perspetiva de género num ambicioso quadro da UE pós-2020 
para as estratégias nacionais de integração dos ciganos; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que incluam e integrem uma abordagem sensível às questões de 
género e das crianças, com base na análise das necessidades das mulheres e das crianças 
de origem cigana, e intervenções específicas centradas nos direitos das mulheres de 
origem cigana, na capacitação e na integração da perspetiva de género nas próximas 
estratégias nacionais de integração;

3. Insta os Estados-Membros a obterem resultados reais na aplicação de medidas locais de 
apoio às estratégias nacionais de integração dos ciganos em quatro domínios 
fundamentais: educação, emprego, saúde e alojamento. exorta, por conseguinte, os 
governos dos Estados-Membros, as autoridades locais e, se for caso disso, as 
instituições da UE a envolverem as mulheres ciganas através das organizações de 
mulheres, das ONG ciganas e das partes interessadas pertinentes, na preparação, na 
execução, na avaliação e no acompanhamento das estratégias nacionais de integração 
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dos ciganos, assim como a criarem ligações entre os organismos para a igualdade de 
género, as organizações de defesa dos direitos das mulheres e as estratégias de inclusão 
social, a fim de fomentar a confiança das comunidades e garantir a consideração pelos 
contextos locais; exorta ainda a Comissão a abordar a questão da igualdade entre 
géneros de forma coerente no quadro da execução da estratégia Europa 2020 e dos 
programas nacionais de reforma; insta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem 
a hostilidade em relação aos ciganos como uma forma de racismo que pode resultar em 
discriminação estrutural;

4. Insta a Comissão a apresentar um «fluxograma» do processo de inclusão das pessoas de 
etnia cigana na UE que abranja os resultados alcançados, os objetivos e as medidas 
específicas para os alcançar, o atual ponto da situação em relação à aplicação das 
medidas e os próximos passos a dar;

5. Frisa a necessidade de respeitar a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres e das raparigas de origem cigana, o que inclui trabalhar para melhorar o seu 
acesso a uma educação sexual abrangente, exames médicos, cuidados pré-natais e 
pós-natais e planeamento familiar, incluindo o aborto seguro e legal; condena 
veementemente a segregação étnica das mulheres de origem cigana nas estruturas de 
cuidados de saúde materna; insta os Estados-Membros a proibirem de imediato todas as 
formas de segregação étnica nos estabelecimentos de saúde, inclusive de prestação de 
cuidados de saúde materna; exorta os Estados-Membros a assegurarem soluções 
eficazes e em tempo útil para todos os sobreviventes de esterilização forçada e coerciva, 
designadamente a criação de dispositivos de indemnização eficazes;

6. Exorta os Estados-Membros a incluírem o acesso a programas de educação 
desagregados, em especial para a primeira infância, o ensino para adultos e a 
aprendizagem ao longo da vida nos seus programas no quadro das estratégias nacionais 
de integração dos ciganos, bem como ações específicas para combater o absentismo e o 
abandono escolar precoce, a fim de incluir as mulheres ciganas na educação e, 
consequentemente, no mercado de trabalho; insta os Estados-Membros a incluírem a 
capacitação das mulheres e das raparigas ciganas enquanto objetivo horizontal em todos 
os domínios prioritários das estratégias nacionais de integração dos ciganos e a 
promoverem ativamente a sua participação na sociedade e na vida política; exorta os 
Estados-Membros a abordarem a violência baseada no género contra as mulheres e as 
raparigas de origem cigana, incluindo os casamentos precoces e forçados, a falta de 
acesso à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, a esterilização forçada, a 
brutalidade policial ou várias outras formas de exploração;

7. Insta os Estados-Membros que ainda não ratificaram a Convenção de Istambul a fazê-lo, 
com urgência;

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incluírem as raparigas e as mulheres ciganas 
nas políticas do mercado de trabalho de forma mais explícita, incluindo a Garantia para 
a Juventude;

9. Destaca a necessidade de garantir o emprego e a vida das pessoas de origem cigana, 
para evitar que fiquem em situações de pobreza e vulnerabilidade agravadas após este 
período; apela, por conseguinte, à aplicação das Convenções 190 e 189 da Organização 
Internacional do Trabalho, a fim de reforçar os direitos dos trabalhadores, especialmente 
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das mulheres, com vista a pôr termo à economia informal;

10. Insta os Estados-Membros a aplicarem as disposições estabelecidas na recomendação do 
Conselho, de 9 de dezembro de 20133, que promovem as oportunidades de emprego na 
função pública para as pessoas de minorias étnicas, como as pessoas de origem cigana e 
as mulheres, em particular;

11. Salienta que a disparidade de género na participação no mercado de trabalho entre as 
pessoas de origem cigana se pode explicar pela maior participação das mulheres nas 
atividades domésticas como atividade principal; insta os Estados-Membros a 
combaterem os estereótipos baseados na etnia e no género que afetam as mulheres de 
origem cigana;

12. Apela a que os Estados-Membros incentivem uma maior participação das empresas, em 
especial a nível local, e ponderem apoiar o desenvolvimento de empresas sociais para 
criar locais de trabalho sustentáveis para as pessoas de origem cigana, com destaque 
para as mulheres;

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a preverem um verdadeiro plano de 
financiamento para que as mulheres, nomeadamente as mais vulneráveis, não sejam 
vítimas de violência sexual e possam obter assistência material e moral de emergência, 
com acesso ao alojamento, acompanhamento psicológico e financeiro e apoio à 
independência financeira;

14. Salienta a necessidade de desenvolver formas de assistência especial para as mulheres 
mais vulneráveis, vítimas de tráfico e prostituição, a fim de permitir que acedam aos 
cuidados e à segurança necessários para que possam escapar à exploração sexual;

15. Aguarda impacientemente a futura estratégia da UE para a erradicação do tráfico de 
seres humanos, uma vez que as mulheres e as raparigas de origem cigana são 
particularmente vulneráveis; sublinha a necessidade de uma clara ênfase no género e de 
uma perspetiva centrada nos direitos das vítimas, incluindo medidas e estratégias para 
reduzir a procura; reitera o seu apelo ao Conselho para desbloquear as negociações 
sobre a diretiva horizontal relativa à luta contra a discriminação, uma vez que constitui 
uma condição prévia da consecução de igualdade na UE;

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem políticas públicas para criar 
um ambiente em que as pessoas de origem cigana possam comunicar, com confiança, 
incidentes de tratamento discriminatório, incluindo a caracterização discriminatória com 
base na etnia, e saberem que as suas queixas são levadas a sério e tratadas pelas 
autoridades competentes;

17. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem o acesso dos ciganos à justiça, 
com especial ênfase nas vítimas de discriminação múltipla, como mulheres, pessoas 
LGBTI+ e ciganos que não disponham de título de cidadania, e a reforçarem a 
capacidade dos órgãos para a promoção da igualdade para lidarem com a discriminação 
contra as pessoas de origem cigana;

18. Insta os Estados-Membros a combaterem a segregação espacial, as expulsões pela força 

3 JO C 378 de 24.12.2013, p.1.
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e a condição de sem-abrigo que afetam os homens e as mulheres de origem cigana; 
observa, com preocupação, que, segundo o relatório de execução de 2019 da 
Comissão4, o alojamento é a política com menor número de exemplos de abordagens 
promissoras comuns a vários países; exorta, por conseguinte, os Estados-Membros a 
tomarem medidas para melhorar drasticamente as condições de alojamento através de 
políticas transparentes e a fazerem do fim da segregação uma prioridade a longo prazo, 
em vez de melhorar a qualidade de vida nos contextos marcados pela segregação; 
salienta a necessidade de envolver os beneficiários de origem cigana na conceção e 
implementação das opções de alojamento para a comunidade e os indivíduos;

19. Insta os Estados-Membros a garantirem que as medidas de austeridade não tenham um 
impacto desproporcionado nas mulheres ciganas e pertencentes a comunidades viajantes 
e que as decisões orçamentais assentem nos princípios dos direitos humanos; incentiva 
os Estados-Membros a criarem programas específicos e adaptados para prestar apoio às 
mulheres de origem cigana que aumentem a sua participação através da educação 
(incluindo cultural, histórica e cívica), da atividade profissional, da proteção da saúde e 
da melhoria do alojamento, assim como de soluções para eventuais discriminações; 
apela a que a Comissão pondere a criação de um novo instrumento de financiamento, ou 
de um subprograma que esteja ligado a um programa de financiamento da UE existente 
em matéria de educação e de financiamento social, e que se destine a um apoio 
específico e adaptado à prestação de educação de qualidade aos alunos de origem cigana 
e, em particular, às raparigas;

20. Salienta a importância de incentivar os jovens de origem cigana a concluírem o ensino 
superior, a fim de melhorarem as suas perspetivas de emprego e a sua participação na 
sociedade;

21. Insta os Estados-Membros a colocarem maior ênfase nos aspetos territoriais da inclusão 
social nas suas estratégias nacionais de integração dos ciganos e a terem como alvo as 
microrregiões mais desfavorecidas, através de programas de desenvolvimento 
complexos e integrados;

22. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a procederem a avaliações de impacto em 
função do género aquando da elaboração de medidas específicas no âmbito das suas 
estratégias nacionais de inclusão dos ciganos;

23. Solicita aos Estados-Membros que assegurem a igualdade de acesso a estruturas de 
qualidade e com custos acessíveis para o acolhimento e a guarda de crianças, a serviços 
de desenvolvimento da primeira infância e a uma educação baseada na colaboração com 
os pais para as crianças de etnia cigana, introduzam os objetivos de Barcelona relativos 
às estruturas de acolhimento de crianças e desenvolvam serviços de saúde acessíveis, a 
preços comportáveis e de elevada qualidade ao longo da vida;

24. Insta os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para impedir o 
despedimento de trabalhadoras durante a gravidez ou enquanto criam filhos e a 
ponderarem o reconhecimento do tempo dedicado à educação dos filhos como período 
que entre no cálculo dos direitos a pensão;

25. Exorta os Estados-Membros a promoverem redes de estudantes de origem cigana, a fim 

4 SWD(2019)0320 final
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de promover a solidariedade para aumentar a visibilidade dos casos de sucesso e pôr 
termo ao isolamento dos estudantes de origem cigana;

26. Insta os Estados-Membros a incentivarem a participação de famílias de origem cigana 
nas escolas, avaliarem as escolas em que as crianças e os jovens com experiência na 
etnia cigana estão a estudar e efetuarem todas as alterações necessárias para assegurar a 
integração educativa e o sucesso de todos; salienta que medidas específicas devem visar 
as raparigas de origem cigana, com base em casos de sucesso que tenham sido validados 
pela comunidade académica;

27. Frisa que as práticas de excelência dos Estados-Membros devem ser partilhadas e 
promovidas em toda a Europa, incluindo na região dos Balcãs, no que respeita, 
nomeadamente, à estrutura de apoio ao alojamento e à mobilidade, ao acesso aos 
serviços de saúde, incluindo a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos e a cobertura do 
seguro de saúde, às políticas fiscais e à promoção de infraestruturas para a primeira 
infância; observa que as políticas fiscais devem ser otimizadas para reforçar os 
incentivos à participação das mulheres de origem cigana no mercado de trabalho;

28. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que os direitos fundamentais das 
mulheres e das crianças de origem cigana sejam respeitados, utilizando vários meios 
que incluam campanhas de sensibilização, para assegurar que as mulheres e as raparigas 
de origem cigana estejam conscientes dos seus direitos ao abrigo da legislação nacional 
em vigor em matéria de igualdade e discriminação entre homens e mulheres, bem como 
para combater as tradições patriarcais e sexistas;

29. Exorta os Estados-Membros a aplicarem as atuais e futuras recomendações específicas 
por país no âmbito do Semestre Europeu, incluindo medidas vocacionadas para as 
mulheres de origem cigana nos acordos de parceria; salienta ainda a necessidade de uma 
recolha sistemática de dados sólidos desagregados e de indicadores de impacto para 
sustentar a evolução das políticas e assegurar que os progressos sejam medidos e 
monitorizados; recorda a importância do reforço das capacidades em ambos os 
domínios;

30. Salienta que as estratégias nacionais de integração dos ciganos se devem centrar na 
capacitação das mulheres de origem cigana, para que assumam o controlo da sua própria 
vida, tornando-se agentes visíveis da mudança nas suas comunidades e usando as suas 
vozes para influenciar as políticas e os programas que as afetam; frisa que as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos devem reforçar a resiliência socioeconómica das 
mulheres de origem cigana (isto é, a sua capacidade de adaptação ao ambiente 
económico em rápida mutação), através da realização de economias e da prevenção da 
deterioração dos ativos.
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