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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a imigração feminina: o papel e a posição das mulheres imigrantes na União 
Europeia
(2006/2010(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 13° do Tratado CE sobre o combate às discriminações,

– Tendo em conta o artigo 63° do Tratado CE que atribui à Comunidade poderes e 
competências nos domínios da imigração e do asilo,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Tampere de 15 e 
16 de Outubro de 1999, do Conselho Europeu de Laaken de 14 e 15 de Dezembro de
2001, do Conselho Europeu de Sevilha de 21 e 22 de Junho de 2002 e do Conselho 
Europeu de Salónica de 19 e 20 de Junhos de 2003, 

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "sobre uma abordagem da união 
europeia em matéria de gestão da migração económica" (COM(2004)0811),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "Sobre o futuro da rede europeia 
das migrações" (COM(2005)0606

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "imigração, integração e emprego" 
(COM(2003)0336),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão que estabelece o programa quadro 
“Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios” para o período de 2007 a 2013
(COM(2005)0123,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Migração e desenvolvimento: 
algumas orientações concretas" (COM(2005)0390),

– Tendo em conta a Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho para a 
criação do Fundo dos Refugiados para o período 2008-2013 no quadro do programa geral 
"Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios (2005/0046 (COD)-(SEC(2005)0435),

– Tendo em conta a Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho para a 
criação do Fundo Europeu das Fronteiras Externas para o período 2007-2013 no âmbito 
do programa geral "Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios (2005/0046 
(COD)-(SEC(2005)0435), 

– Tendo em conta a Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho para a 
criação do Fundo Europeu para a Integração dos nacionais de países terceiros para o 
período 2007-2013 no âmbito do programa geral "Solidariedade e gestão dos fluxos 
migratórios (2005/0046 (COD)-(SEC(2005)0435), 

– Tendo em conta a Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho para a 
criação do Fundo Europeu para o regresso para o período 2007-2013 no âmbito do 
programa geral "Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios (2005/0046 
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(COD)-(SEC(2005)0435), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Agenda Comum para a 
Integração - Enquadramento para a integração de nacionais de países terceiros na União 
Europeia" (COM(2005)0389),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Plano de acção sobre a migração 
legal" (COM(2005)0669),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Acções prioritárias para dar 
resposta aos desafios da migração: primeira etapa do processo de acompanhamento de 
Hampton Court" (COM(2005)0621),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Programa temático de cooperação 
com os países terceiros nos domínios da migração e do asilo" (COM(2006)0026),

– Tendo em conta a Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, sobre a 
aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre pessoas, sem distinção de origem 
racial ou étnica,

– Tendo em conta a Directiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 de Setembro de 2003, 
relativa ao direito ao reagrupamento familiar

– Tendo em conta a Directiva  2003/109/CE do Conselho de 23 de Janeiro de 2003, relativa 
ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração,

– Tendo em conta a Directiva  2004/83/CE do Conselho de 29 de Abril de 2004, que 
estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, 
por outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao 
respectivo estatuto, e relativas ao conteúdo da protecção concedida

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e protecção internacional,
COM(2005)0375 final, 2005/0156(COD),

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Outubro de 2005 sobre a integração dos 
imigrantes na Europa com a ajuda do ensino multilingue e da escola1,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Junho de 2005 sobre  as relações entre imigração 
legal e ilegal e a integração dos imigrantes2,

– Tendo em conta a sua resolução de 4 de Março de 2004 sobre a situação das mulheres 
provenientes de grupos minoritários na União Europeia3,

– Tendo em conta o programa da Haia, aprovado pelo Parlamento Europeu em 4 de 
Novembro de 2004, que fixou os objectivos a realizar na área da liberdade, da segurança e 

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2005)0385
2 Textos aprovados, P6_TA(2005)0235
3 JO C 102 de 28.4.2004, p. 35
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da justiça para o período 2005-2010,

 – Tendo em conta o encontro ministerial informal de Groningen de 9 de Novembro de 2004, 
em que se encontraram pela primeira vez os ministros responsáveis pela política de 
integração,

– Tendo em conta os princípios básicos comuns para a integração aprovados pelo Conselho 
da União Europeia a 19 de Novembro de 20041,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais de União Europeia, em particular os 
artigos 18°, 20°, 21° e 22,

– Tendo em conta o artigo 45° do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2006),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2006),

A. Considerando que a imigração feminina aumenta constantemente na UE e que representa 
cerca da 54% do número total de imigrantes, cobrindo um leque cada vez maior de 
categorias (imigração económica, reunificação familiar, refugiados, imigração ilegal, 
asilo), 

B. Considerando que as mulheres imigrantes se deparam de forma geral com graves 
problemas de integração, principalmente de acesso ao mercado de trabalho, baixo nível de 
emprego e elevado desemprego, trabalho em actividades pouco remuneradas ou em 
sectores da economia paralela e do trabalho não declarado, limitados conhecimentos 
linguísticos, baixo nível de escolaridade básica e principalmente no ensino de terceiro 
grau, participação limitada na vida social, política, sindical e cultural do país de 
acolhimento, pobreza e exclusão social, 

C. Salientando que as mulheres imigrantes são frequentemente objecto de graves 
discriminações devido ao seu estatuto de dependentes do estatuto legal do marido assim 
como da mentalidade, dos estereótipos e práticas negativas vigentes nas sociedades de 
acolhimento; assinala que, em certas sociedades, se deparam com problemas críticos como 
os casamentos forçados e os crimes de honra,

D. Salientando que, com base nos mais recentes relatórios de avaliação das políticas 
nacionais de integração dos imigrantes, a dimensão género não parece se tida 
sistematicamente em consideração, tanto ao nível das políticas aplicadas como ao nível da 
recolha de dados, 

1. Considera que a política da União Europeia para o aumento da coesão social deve aplicar 
políticas eficazes de acolhimento a integração dos imigrantes, em particular das mulheres, 
que já são a maioria dos imigrantes para a UE por razões cada vez mais diversas 

  
1 Documento 14615/04 de 19 de Novembro de 2004
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(económicas, refúgio, imigração ilegal, asilo, reunificação familiar); saúda a iniciativa da 
Comissão de publicar linhas de orientação para o "Programa Quadro Comum para a 
Integração dos cidadãos dos países terceiros na UE" salientando que quaisquer iniciativas 
devem ter em consideração as particularidades relacionadas com o sexo e a situação das 
mulheres;

2. Reconhece as dificuldades com que se deparam os imigrantes recentemente chegados, em 
particular as mulheres; convida os Estados-Membros a reforçarem as estruturas e serviços 
sociais para a regular instalação dos migrantes assim como a informá-los sobre os seus 
direitos e obrigações de acordo com os princípios e legislação dos Estados-Membros;

3. Convida os Estados-Membros, no âmbito dos acordos bilaterais de trabalho para a entrada 
de nacionais de países terceiros ou por outras vias, a assegurarem que as mulheres 
imigrantes beneficiem de um estatuto jurídico-laboral autónomo1 nos países de 
acolhimento e não sejam sujeitas a discriminações, em conformidade com a o acervo 
comunitário.

4. Convida os Estados-Membros, no âmbito dos Programas nacionais de acção para o 
emprego e integração social a integrarem acções com vista a promover a participação das 
mulheres imigrantes no mercado de trabalho, o combate ao trabalho não declarado, o 
respeito dos seus direitos sociais (igualdade dos salários, segurança social, direitos de 
pensão, entre outros), a apoiar o empreendedorismo, a protecção dos imigrantes idosos 
contra a pobreza e a exclusão bem com a promoção do papel dos parceiros sociais e 
sindicatos nos processos para a sua integração social e económica,

5. Convida os Estados-Membros a promover o acesso das jovens mulheres imigrantes aos 
sistemas de educação e formação dos países de acolhimento, a promoverem a sua 
participação nos programas Sócrates, Leonardo da Vinci, Cultura e Juventude; Considera 
particularmente importante o reconhecimento das qualificações profissionais e das 
habilitações das mulheres (em particular os diplomas científicos) e a assegurar o seu 
acesso à aprendizagem da língua, o que lhes permite uma melhor integração;

6. Convida os Estados-Membros a manifestar uma sensibilidade particular à questão do 
incitamento das mulheres imigrantes a participarem na vida social e política de acordo 
com a legislação nacional e as possibilidades que esta oferece;

7. Salienta o papel cada vez mais importante que as autoridades locais e regionais são 
chamadas a desempenhar no processo de integração das mulheres imigrantes fazendo face 
aos seus problemas específicos (alojamento, formação de guetos, criminalidade, acesso 
aos serviços públicos e sociais, aos serviços de saúde e de cuidados e guarda de crianças 
etc.) assim como das ONG activas no domínio do aconselhamento, informação e apoio às 
mulheres imigrantes;

8. Convida a Comissão, os Estados-Membros e os países de origem a informar 
sistematicamente e de forma responsável as suas populações sobre as políticas de 

  
1 A legislação da União Europeia prevê já certos direitos para a aplicação de sistemas de segurança social 
(Regulamento (CE) n°1408/71 (LO L 149 de 5.7.1971, p. 2) e contra os tratamentos discriminatórios (Directivas 
2000/43/CE (JO L 180 de 19.7.2000, p. 222) e 2000/78/CE (JO L 303 de 2.12.2000, p.16). Há também uma série 
de directivas relativas a questões como a segurança e a saúde no local de trabalho bem como sobre as condições 
de trabalho que se aplicam a todos os trabalhadores independentemente da nacionalidade.
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emigração e os desafios da UE, as possibilidades e as obrigações dos imigrantes nos 
países de acolhimento, tanto homens como mulheres, com vista a evitar consequências 
negativas da imigração ilegal assim como a exploração das mulheres imigrantes nos 
países de acolhimento;

9. Convida a Comissão a proceder a uma avaliação qualitativa e quantitativa das políticas 
aplicadas e das acções desenvolvidas a favor das mulheres imigrantes através dos 
instrumentos de financiamento e programas existentes (Fundo Social Europeu, Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Europeu para os Refugiados, Iniciativa 
EQUAL, programas europeus nos domínios da educação, do emprego, do combate à 
exclusão social e às discriminações);

10. Saúda o facto de que um dos principais objectivos específicos da acção do Fundo Europeu 
de integração obrigar as entidades de prestação de serviços dos Estados-Membros a 
melhorarem a sua resposta às necessidades dos diversos grupos de nacionais de países 
terceiros, incluindo as mulheres e as crianças;

11. Saúda a decisão de proclamar 2007 ano contra as discriminações e 2008 como ano do 
diálogo intercultural para sensibilizar para as questões da discriminação contra as 
mulheres mas também para uma maior informação da sociedade sobre a posição e o papel 
das mulheres imigrantes, a sua cultura e as suas aspirações nos países de acolhimento;

12. Salienta que as autoridades nacionais, regionais e locais devem abrir o diálogo e a 
cooperação com as comunidades e as redes de imigrantes para evitar e fazer face às 
práticas contra as mulheres e promover políticas voluntaristas;

13. Propõe aos Estados-Membros que não o fizeram a introduzir no seu código penal a 
proibição e punição do casamento forçado, a introdução de penas eficazes e dissuasoras 
para os crimes de honra bem como sensibilização das forças de polícia e das autoridades 
judiciais para estes fenómenos;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros e aos Parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O acolhimento de imigrantes na UE é uma realidade histórica e uma certeza para o futuro. 
Assim, os nossos objectivos para o desenvolvimento e a coesão social estão directamente 
relacionados com a capacidade para gerir os fluxos migratórios, valorizar e integrar os 
imigrantes nas nossas sociedades.
Os distúrbios sociais em muitas cidades europeias estão relacionados com as falhas da 
investigação, do estudo e da nossa política neste sector. Em particular a situação e os 
problemas das mulheres imigrantes ficaram à margem ou na sombra. A relatora visa pôr em 
evidência os aspectos e as possibilidades da imigração feminina bem como os instrumentos da 
política europeia a favor da defesa dos direitos das mulheres imigrantes e a maior valorização 
das suas capacidades.

A. APRESENTAÇÃO SINOPTICA DO FENÓMENO DA IMIGRAÇÃO FEMININA 
NA UE

a) Dados numéricos gerais

È indispensável assinalar que, tanto a nível dos Estados-Membros, como a nível da UE, temos 
grande dificuldade na recolha e registo de dados e estatísticas sobre os fluxos migratórios na 
Europa e em particular a imigração feminina1. Segundo os dados da Organização 
Internacional para as Migrações, as mulheres representam 45% dos imigrantes nos países 
desenvolvidos.
Na Europa alargada regista-se uma tendência para um aumento constante da imigração 
feminina, com uma percentagem de cerca de 54% do total dos imigrantes2. Segundo os mais 
recentes dados disponíveis3, as mulheres imigrantes legais na União Europeia representam a 
4% da sua população total.

b) Dados qualitativos

A imigração feminina na UE inclui um amplo leque de categorias tais como:
- imigração familiar
- imigração económica
- refugiados
- imigração ilegal

Actualmente, apesar de todas as políticas que foram aplicadas na UE, um grande número de 
imigrantes vive à margem da sociedade. O seu acesso à vida pública, política e económica 
permanece extremamente limitado e, segundo os dados do Conselho da Europa, as mulheres 
imigrantes são vítimas de dupla discriminação por razão do sexo e por razões de origem 
étnica, e isto a dois níveis: no âmbito da sociedade de acolhimento e no âmbito da 
comunidade imigrante em que vivem4.

  
1 vide Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre 
migração e protecção internacional (COM(2005) 375 final -não publicado em Jornal oficial)
2 Euopean Comunity Labor Forces Survey (Eurostat)
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1
4 vide Resolução 1478(2006) relativa à integração das mulheres imigradas na Europa, ponto 1
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Uma política de imigração deve, portanto, ter em conta o género assim como as diferenças 
existentes entre as comunidades imigrantes porque os problemas e as discriminações não são 
os idênticos nem da mesma escala em toda a parte. Em certas comunidades, principalmente 
muçulmanas, as mulheres imigrantes depois de casadas, permanecem em regra em casa, sem 
possibilidade de conhecer a sociedade de acolhimento ou de aprenderem a sua língua, o que 
agrava o seu isolamento. Nos casos em que trabalham ocupam postos de trabalho 
considerados de "baixo nível" ou de trabalho não declarado ou na economia subterrânea 
(agricultura, alimentação, serviços de limpeza, trabalhos domésticos), o que não permite a sua 
independência e segurança económica.

A taxa de ocupação das mulheres imigrantes legais eleva-se a apenas 44% e a sua taxa de 
desemprego é de 19%1. Observa-se uma grande diferença a nível de emprego (16,9%) entre as 
mulheres imigrantes de países terceiros e as imigrantes de países da UE sendo a diferença 
correspondente entre os homens imigrantes de 11%. Quanto à diferença em termos de 
emprego entre as mulheres imigrantes de países terceiros com elevada qualificação e as 
mulheres imigrantes de países da UE a diferença aumenta significativamente (23,2%)2.

Em 2000, os salários das mulheres imigrantes de países terceiros eram 10% mais baixos que 
os salários correspondentes das mulheres imigrantes de países da UE. No caso dos homens a 
diferença era de apenas 4%.

Um dos principais problemas das mulheres imigrantes continua a ser o da educação tendo em 
conta que 50% das mulheres imigrantes não vão além do ensino obrigatório e que apenas 17% 
conclui o terceiro ciclo de estudos3.

A situação das mulheres imigrantes depende em muitos casos do estatuto jurídico do marido 
ou são consideradas como pessoa dependente, com consequências negativas em caso de 
divorcio ou morte do cônjuge, em particular nos casos de poligamia que as conduzem para o 
trabalho "ilegal" ou a "negro" e à privação da protecção e da dignidade social.

Em certas comunidades os estereótipos negativos em relação ao sexo feminino criam em regra 
gravíssimas descriminações contra as mulheres culminando em frequentes fenómenos de 
violência psicológica e física e até mesmo ao crime de honra. Segundo dados de ONGs, 
anualmente 5.000 mulheres são vítimas de crime e um grande número destas são mulheres das
comunidades muçulmanas imigradas na Europa. A Comissão não dispõe de dados credíveis 
sobre a extensão do fenómeno na Europa mas comprometeu-se a publicar em breve uma 
comunicação sobre a adopção de um sistema de dados estatísticos comparáveis sobre o crime 
e a justiça penal.

B. POLÍTICA COMUNITÁRIA PARA A IMIGRAÇÃO – DIMENSÃO FEMININA

a) Base jurídica
A promoção dos direitos fundamentais, a não discriminação e a igualdade de oportunidades 
para todos são elementos básicos das políticas de integração. A legislação comunitária fornece 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1
2 vide Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões sobre a igualdade entre homens e mulheres, (COM(2005)44 final) de 14.2.2005, p. 6
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1
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um quadro sólido de disposições relativas à igualdade de tratamento com base no artigo 13° 
do Tratado CE. O artigo 63° do Tratado CE confere à Comunidade poderes e competências 
nos domínios da imigração e do asilo.

b) Legislação e iniciativas comunitárias

O Conselho Europeu de Tampere (1999) fixou o quadro estratégico para a indispensável 
gestão eficaz dos fluxos migratórios com uma política resoluta de integração dos nacionais de 
países terceiros que residem legalmente no território dos Estados-Membros.

Os principais actos e iniciativas legislativas neste âmbito são:

A Directiva 2000/43/CE que define e proíbe as discriminações directas ou indirectas com base 
na origem étnica e a Directiva 2003/109/CE relativa ao estatuto dos nacionais de países 
terceiros residentes de longa duração.

A Directiva 2003/86/CE regulamenta uma importante questão que diz directamente respeito 
às mulheres imigrantes, o direito à reunificação familiar, de acordo com a necessidade de 
protecção da família e de respeito da vida de família, direito que já pode invocar o cônjuge 
do/a requerente da reunificação. Para além de uma autorização de residência de duração igual 
à do(a) requerente, os membros da sua família têm acesso ao ensino, ao emprego e à formação 
profissional. Passados cinco anos no máximo o cônjuge ou o/a companheiro/a não casado/a 
bem como os filhos que entretanto tiverem tido que entretanto cresceram, têm direito a uma 
autorização de residência individual.

No início de 2005 a Comissão publicou o Livro Verde para uma abordagem comunitária da 
gestão da imigração económica e, em Dezembro do mesmo ano, apresentou um projecto de 
política para a imigração legal que lança as fundações de uma série de propostas de directiva 
(condições de entrada e permanência de imigrantes especializados, trabalhadores sazonais, 
destacamentos internos das empresas, estágios pagos) etc.

Como referimos mais acima, um grupo importante de mulheres imigrantes são as imigrantes 
económicas. A política da UE neste sector deve, portanto, ter seriamente em consideração esta 
dimensão. É positivo que a comunicação da Comissão (Setembro de 2005) sobre o "Programa 
Comum para a Integração - quadro relativo à integração dos nacionais de países terceiros na 
UE" saliente expressamente que as acções a desenvolver devem ter em conta as 
especificidades relacionadas com o sexo e a situação das mulheres, dos jovens e dos filhos 
dos imigrantes.

Há igualmente que valorizar correctamente a possibilidade conferida através dos instrumentos
de financiamento para acções a favor das mulheres ou desenvolvidas por mulheres imigrantes 
(Fundo Social Europeu, EQUAL, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Programa 
Europeu de Acção para o Ensino).

As propostas da Comissão de proclamar 2007 ano europeu da igualdade de oportunidades 
para todos e 2008 ano europeu do diálogo intercultural são grandes iniciativas de 
sensibilização que irão contribuir para atingir os objectivos da compreensão mútua, da 
integração e da promoção da igualdade das mulheres imigrantes.
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c) Situação actual

A Comissão publicou, em 2003, uma comunicação global sobre a imigração, a integração e o 
emprego e, em 2004, apresentou um primeiro relatório anual da avaliação. A maior parte dos 
Estados-Membros não parece ter sistematicamente em consideração a questão do género em 
relação à imigração, tanto ao nível das políticas como da avaliação de dados, como se conclui 
do registo das políticas nacionais de integração (relatórios sobre os pontos nacionais de 
contacto para a integração, programas nacionais de acção para a integração social). Vale a 
pena assinalar diversas práticas e acções inovadoras que dizem particularmente respeito às 
mulheres:  

Sobre a questão dos conhecimentos linguísticos, a maior parte dos Estados-Membros tomam 
medidas para melhorar a situação (em particular dos imigrantes recém chegados). Estão a ser
desenvolvidos esforços particulares para melhorar a orientação profissional. Está a ser
promovida a participação e envolvimento dos parceiros sociais neste sector. Está a ser dada 
mais importância à formação do cidadão fornecendo-lhe informação sobre os direitos e 
obrigações fundamentais dos imigrantes, incluindo a igualdade entre homens e mulheres, bem 
como sobre as regras e valores que regem os países de acolhimento. Relativamente ao 
desemprego, à pobreza e à exclusão social, a que as mulheres imigrantes são particularmente 
vulneráveis, muitos países não parecem ter ainda analisado em profundidade os factores que 
conduzem a esta situação.

Certos Estados-Membros desenvolvem esforços para oferecer habitação a preços acessíveis e 
fazer face às consequências negativas da formação de guetos e das zonas urbanas degradadas 
onde os imigrantes são a esmagadora maioria. 

A promoção da participação no processo de tomada de decisão é um processo em evolução 
permanente em função das legislações nacionais dos Estados-Membros tendo já a maior parte 
dos 25 Estados-Membros concedido certos direitos eleitorais a imigrantes a nível local 
(conceito de "direitos cívicos").

C. PROPOSTAS PARA ACÇÃO FUTURA

1. Avaliação – balanço das políticas aplicadas

Dos relatórios da Comissão, assim como dos impasses sociais criados em muitos países com 
importantes comunidades imigrantes, ressalta a necessidade de uma avaliação séria das 
políticas aplicadas e de um balanço da absorção e valorização dos recursos comunitários.

2. Preparação dos imigrantes

A relatora considera que uma série de medidas para um melhor conhecimento e aceitação dos 
valores e regras fundamentais das sociedades de acolhimento por parte dos imigrantes, bem 
como a aprendizagem da língua do país de destino, em colaboração com os países europeus, é 
indispensável.

3. Políticas de integração visadas

Para a relatora, a principal prioridade constitui o acesso ao mercado de trabalho e à formação 
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profissional das mulheres imigrantes, com iguais direitos laborais (salário, segurança social, 
reforma) factores que asseguram a sua autonomia e independência. Assinala a 
responsabilidade e o papel dos Estados-Membros em encorajar o acesso das mulheres ao 
mercado de trabalho e assegurar o respeito dos seus direitos laborais, o papel dos parceiros 
sociais e o papel da Comissão no controlo da aplicação do acervo comunitário.

4. Integração no sistema educativo

Considera necessário ter em consideração os problemas particulares dos jovens imigrantes no 
âmbito das medidas que visam prevenir o insucesso e o abandono escolar. Paralelamente, a 
melhoria do acesso dos jovens imigrantes ao ensino superior com medidas de discriminação 
positiva talvez constituam um incentivo para as jovens imigrantes.
Quanto à formação profissional, a previsão de novos sistemas de reconhecimento das 
qualificações profissionais, da formação e/ou da experiência profissional dos recém chegados 
deverá completar a legislação em vigor.

5. Participação social – redes

O reforço da participação das mulheres imigrantes em todas as manifestações da vida social 
irá tirá-las do isolamento e alienação da sociedade de acolhimento. A promoção da sua 
participação nos assuntos comuns, a todos os níveis e com todas as possibilidades conferidas 
pelas legislações nacionais é indispensável. Também a melhoria do diálogo entre os diferentes 
grupos de nacionais de países terceiros com as autoridades, os parceiros sociais e as ONG das 
sociedades de acolhimento constitui um importante factor da sua integração social.
Paralelamente, o encorajamento de funcionamento de organizações de imigrantes capazes de 
fornecer informação e apoio aos recém chegados e a participação dos seus representantes nos 
programas como formadores. É particularmente útil que as mulheres imigrantes contactem 
com as mulheres recém chegadas. Estes grupos deverão constituir um ponto de diálogo com a 
sociedade de acolhimento e por essa razão, a participação das mulheres é indispensável. 

6. Sensibilização da sociedade de acolhimento

Para atingir os nossos objectivos é necessária boa disposição e a cooperação da sociedade de 
acolhimento. Por essa razão há que desenvolver acções de sensibilização dos povos europeus 
para a importância da imigração, para o papel das mulheres imigrantes, para os seus 
problemas específicos e as formas de os enfrentar.

7. Intercâmbio de boas práticas

Nos Estados-Membros da UE há diferentes experiências e políticas no sector da imigração. 
No esforço para aplicarmos uma política de imigração europeia baseada em objectivos e 
desafios comuns, a UE tem que promover o intercâmbio de boas práticas e reflexões que 
incluam também a dimensão do género.  


