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Ronald Wittek/Pool via REUTERS

Um Estado Membro tem o direito de decidir sobre as suas próprias políticas de 
imigração; contudo, os direitos fundamentais das/dos imigrantes devem ser protegi-

dos e garantidos de acordo com o direito comunitário e internacional, ao qual os 
Estados Membros estão vinculados.

Resolução do Parlamento Europeu (2014)  
sobre  as  mulheres migrantes indocumentadas na União Europeia,  par .  C

Os Estados Membros devem assegurar que as mulheres e raparigas migrantes, 
refugiadas e requerentes de asilo não são discriminadas por nenhum motivo. 

Os Estados Membros são encorajados a tomar medidas para reforçar a capacidade de 
acesso das mulheres e raparigas migrantes indocumentadas aos seus direitos funda-
mentais e para que as mulheres vítimas de violência ou de tráfico de seres humanos, 

denunciem os crimes sem receio de serem afastadas.

Recomendação (2022)  do Comité  de Ministros  do Conselho da Europa (CdE)  sobre  a  proteção dos d ire i tos  das 
mulheres migrantes,  refugiadas e  requerentes de asi lo ,  par .  5  e  par .  7

Os Estados Parte devem adotar todos os meios apropriados para a erradicação do 
tráfico e da exploração da prostituição e assegurar que existem leis, sistemas, 
regulamentos e financiamento adequados para tornar este direito efetivo e não 

apenas ilusório.

Comité  para  a  El iminação da Discr iminação contra  as  Mulheres (Comité  CEDAW) Recomendação Geral  n .º  38  
(2020)  sobre  o  t ráf ico  de mulheres e  rapar igas no contexto  da migração global ,  par .  4
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As mulheres e raparigas migrantes, refugiadas e 
requerentes de asilo na Europa enfrentam desi-
gualdades persistentes bem como barreiras espe-
cíficas à proteção e gozo dos seus direitos funda-
mentais. Enquanto grupo, estas mulheres encon-
tram-se na interseção de múltiplos sistemas de 
opressão estrutural (patriarcado, colonialismo e 
capitalismo) e, como resultado, enfrentam múlti-
plas formas de violência (violência masculina, 
racismo, exclusão social, violência administrativa, 
etc.). Entre elas, algumas pertencem a outros 
grupos discriminados (mulheres com deficiência, 
lésbicas, raparigas menores de idade, mães soltei-
ras, etc.). Um grupo particularmente em risco é o 
das mulheres migrantes indocumentadas (MMI). 

A pandemia da COVID-19 ampliou a discriminação e 
a violência pré-existentes contra as mulheres e teve 
resultados que afetam, de forma desproporcional, 
as mulheres e raparigas migrantes. Diante desta 
emergência sanitária sem precedentes, os países 
europeus tentaram adotar medidas extraordinárias, 
tais como o confinamento, restringindo as liberda-
des e os direitos humanos no processo. As mulhe-
res e as raparigas migrantes têm vindo a ser esma-
gadoramente afetadas por estas medidas, o que 
demonstra o falhanço por toda a Europa dos siste-
mas legais que visavam garantir às mulheres e 
raparigas migrantes o gozo efetivo dos seus direitos 
protegidos. Desde as fases iniciais da pandemia, a 
ENoMW chamou a atenção para o risco acrescido 
que enfrentavam as mulheres em situações precá-
rias de perda do seu estatuto legal e, consequente-
mente, de ficarem expostas a mais violência, parti-
cularmente as trabalhadoras domésticas e do setor 
dos cuidados em risco de perder o emprego e a 
habitação, as mulheres requerentes de asilo cujo 
pedido de estatuto permanente foi adiado indefini-
damente, as vítimas de violência masculina em casa 
cujo estatuto legal depende dos cônjuges, as 
mulheres na prostituição, incluindo as vítimas de 
tráfico para exploração sexual.

Lamentavelmente, à medida que a Europa recupera 
da pandemia, estas mulheres continuam a viver em 
risco extremo de desemprego, pobreza, sem abrigo, 

tráfico, violência masculina em casa, exploração na 
prostituição, exploração laboral e femicídio, conti-
nuando a viver atrás de múltiplas barreiras à justi-
ça, e com medo de perderem o seu estatuto legal.

Além disso, a tomada do Afeganistão pelos Talibãs 
no ano passado e a invasão russa da Ucrânia no 
início deste, lembrou-nos que na guerra e nos 
conflitos, as mulheres e as raparigas correm sérios 
riscos de violência sexual masculina, de exploração 
e de deslocação forçada. É muito provável que o 
mundo continue a enfrentar lutas globais em torno 
de pandemias, desastres naturais e problemas 
decorrentes da recessão económica relacionada 
com a crise climática. A menos que as causas 
profundas dessas calamidades sejam abordadas, o 
número de mulheres e raparigas deslocadas conti-
nuará a aumentar e, sem proteção significativa, 
elas continuarão a ser desproporcionalmente afeta-
das. Em 2019, a União Europeia lançou uma agenda 
ambiciosa com vista a reforçar o Estado de Direito - 
um dos valores fundamentais da União Europeia 
consagrado no artigo 2º do Tratado da União Euro-
peia. Para a realização desta agenda, é urgente 
garantir a proteção dos direitos fundamentais das 
pessoas mais expostas aos riscos de discriminação 
na UE - mulheres migrantes, refugiadas e reque-
rentes de asilo - como elemento central da estraté-
gia da UE em matéria de direitos fundamentais. Na 
atual situação política e socioeconómica que a UE 
enfrenta, é urgente que a mesma e os quadros 
jurídicos internacionais que protegem estes direitos 
sejam efetivos e vinculativos.

Existem diferentes leis aplicáveis às MMI residen-
tes nos territórios dos países europeus. Os seus 
direitos fundamentais são protegidos pelo Direito 
da União Europeia, pelo sistema de direitos huma-
nos do Conselho da Europa, pelos tratados interna-
cionais de direitos humanos, bem como pelo siste-
ma nacional de direitos fundamentais, a maioria 
deles destinados a proporcionar proteção a todas e 
a todos os residentes independentemente do seu 
estatuto migratório. Contudo, os direitos específi-
cos são limitados às pessoas nacionais ou estão 
condicionados à posse de uma autorização de 

residência válida. Neste relatório, investigamos o 
nível de proteção dos direitos fundamentais previs-
tos para as MMI, a nível europeu e em nove países 
europeus, ou seja, na Bélgica, França, Alemanha, 
Itália, Portugal, Hungria, Espanha, Suécia e na 
Grécia. O relatório sublinha as disposições que 
existem para proteger os direitos fundamentais das 
MMI nos sistemas legais da UE e do Conselho da 
Europa, assim como as lacunas na legislação do 
domínio da proteção dos direitos fundamentais. 
Também fornece um número limitado de exemplos 
de inconsistências e falhas na implementação de 
leis, destacadas pelas peritas nacionais que partici-
param na revisão do mapeamento legal. No entan-
to, deve notar-se que a aplicação e implementação 
da lei, na política e na prática, não são o foco princi-
pal desta publicação.

Para efeitos do presente relatório, optamos por nos 
centrarmos no acesso aos direitos - como estipula-
do no direito primário e derivado da UE e dos Esta-
dos Membros selecionados - de mulheres migran-
tes indocumentadas, bem como de quatro grupos 
identificados como estando em risco particular de 
perder o seu estatuto, ou seja, trabalhadoras 
domésticas migrantes, mulheres requerentes de 
asilo, vítimas de violência masculina em casa  e 
vítimas de exploração sexual, incluindo as trafica-

das para esse propósito. Estes quatro grupos foram 
identificados através de discussões e consultas com 
os membros da ENoMW durante os confinamentos 
da COVID-19, como estando em risco elevado e 
imediato de perder o seu estatuto legal, devido às 
medidas extraordinárias levadas a cabo pelos Esta-
dos durante a pandemia e às preexistentes desvan-
tagens estruturais. Por outro lado, reconhecemos 
que outros grupos entre as mulheres e raparigas 
migrantes, refugiadas e requerentes de asilo 
enfrentam riscos desproporcionais de discrimina-
ção, exclusão e violência.

A seleção dos nove países abrangidos neste relató-
rio foi determinada pela presença de membros da 
ENoMW nesses países, bem como pela necessidade 
de um mapeamento comparativo dos diferentes 
ordenamentos jurídicos e de uma maior monitoriza-
ção da sua implementação a nível nacional. 
Também foi determinada por diferentes tendências 
políticas dentro dos diferentes países da UE sobre 
migração, integração, combate à violência masculi-
na contra as mulheres e proteção dos direitos 
fundamentais como um todo, relevantes para as 
mulheres migrantes indocumentadas e os quatro 
grupos de risco abrangidos neste relatório. 

Consulte o relatório completo em ENoMW.

INTRODUÇÃO

https://www.migrantwomennetwork.org/publications-2/
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OBSERVAÇÕES 
MAIS RELEVANTES

Direito  Comunitário  

REUTERS/Edgard Garrido

1. Proteção à Escala Europeia
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Qualquer pessoa dentro do território europeu tem 
direito à proteção de direitos humanos específicos, 
ao abrigo do sistema jurídico da UE, do sistema do 
Conselho da Europa, bem como dos sistemas 
jurídicos nacionais. O sistema de proteção dos 
direitos fundamentais da UE impõe aos Estados 
Membros da União Europeia e às instituições da 
UE, a obrigação de respeitar os direitos humanos 
consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais 
da UE (CDFUE), quando se trata de implementar o 
direito comunitário.

A União Europeia dispõe de vários instrumentos 
jurídicos destinados a proteger, defender e 
promover os direitos fundamentais de todas as 
pessoas no seu território, independentemente do 
seu sexo, etnia e estatuto de residência. A União 
adotou, igualmente, instrumentos específicos 
para garantir a igualdade entre mulheres e 
homens e a não discriminação em razão do sexo, 
raça, origem étnica ou social. Atualmente, uma 
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao combate à violência contra as 
mulheres e à violência doméstica, publicada pela 
Comissão Europeia em 08/03/2022, constitui mais 
uma oportunidade para a União Europeia assegu-
rar o respeito pelos direitos fundamentais de 
todas as mulheres no seu território, sem discrimi-
nação quanto ao seu estatuto jurídico e socioeco-
nómico. Embora o combate à discriminação contra 
as mulheres em situações irregulares possa ser 
considerado um desafio do ponto de vista das 
competências da UE, o cumprimento dos direitos 
fundamentais das mulheres migrantes indocu-
mentadas continua a ser uma obrigação dos Esta-
dos Membros, tanto ao abrigo do direito da União 

Europeia como do direito internacional. Isto 
inclui o cumprimento dos direitos das mulheres 
indocumentadas à dignidade, vida e integridade, 
liberdade da tortura, tratamento degradante, 
escravidão e trabalho forçado, respeito pela vida 
privada, igualdade perante a lei e o direito a um 
recurso efetivo.

Em relação às mulheres indocumentadas e aos 
grupos de risco associados, ainda não foram 
feitos esforços por parte das instituições euro-
peias, tanto no que diz respeito à inclusão na 
nova legislação de conhecimentos especializa-
dos sobre a interseção da violência enfrentada 
por mulheres e raparigas migrantes na mais 
recente legislação, como no que diz respeito à 
monitorização da legislação relevante pré-exis-
tente da UE. Para tal a EU deve empreender 
medidas no sentido de:

∙ Monitorizar eficazmente o cumprimento 
integral da legislação da UE por parte dos 
Estados Membros, em particular das leis e 
regulamentos que dizem diretamente respei-
to e protegem as mulheres migrantes indo-
cumentadas e grupos de risco associados; 

∙ Utilizar processos sancionatórios contra os 
Estados Membros nos casos de não integra-
ção adequada da legislação da UE que 
protege as mulheres migrantes indocu-
mentadas e grupos de risco associados no 
quadro jurídico nacional; 

∙ Utilizar processos sancionatórios contra os 
Estados Membros nos casos de não integra-
ção adequada da legislação da UE que 
protege as mulheres migrantes indocu-
mentadas e grupos de risco associados no 
quadro jurídico nacional;

∙ Usar a competência partilhada nas áreas da 
liberdade, segurança e justiça e, nos termos do 
artigo 83º do TFUE, legislar no sentido de esta-
belecer regras e sanções mínimas para os 
crimes de exploração sexual de mulheres, 
assim como criminalizar todas as partes que 
cometam tais crimes, incluindo as pessoas que 
exploram sexualmente diretamente as mulhe-
res e as que lucram com essa exploração; tal 
legislação deve assegurar os standards míni-
mos de proteção e apoio a todas as pessoas 
exploradas sexualmente, incluindo as mulhe-
res indocumentadas;

∙ Aproveitar a competência partilhada em 
matéria de direitos do trabalho nos termos do 
artigo 153ª do TFUE, para legislar sobre a 
estipulação de requisitos mínimos para as 
condições de trabalho e de emprego, forne-
cendo uma base legal para a adoção de medi-
das que protejam mulheres trabalhadoras 
migrantes indocumentadas; 

 
∙ Exercer a competência partilhada da UE, de 

acordo com o artigo 79º do TFUE no que diz 
respeito às políticas de imigração e ao âmbito 
das competências amplamente formuladas 
no artigo referido.
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Direito  do Conselho 
da Europa 

Bélgica 

2. Proteção Específica por País

REUTERS/ Elias Marcou
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A União Europeia dispõe de vários instrumentos 
jurídicos destinados a proteger, defender e 
promover os direitos fundamentais de todas as 
pessoas no seu território, independentemente do 
seu sexo, etnia e estatuto de residência. A União 
adotou, igualmente, instrumentos específicos 
para garantir a igualdade entre mulheres e 
homens e a não discriminação em razão do sexo, 
raça, origem étnica ou social. Atualmente, uma 
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao combate à violência contra as 
mulheres e à violência doméstica, publicada pela 
Comissão Europeia em 08/03/2022, constitui mais 
uma oportunidade para a União Europeia assegu-
rar o respeito pelos direitos fundamentais de 
todas as mulheres no seu território, sem discrimi-
nação quanto ao seu estatuto jurídico e socioeco-
nómico. Embora o combate à discriminação contra 
as mulheres em situações irregulares possa ser 
considerado um desafio do ponto de vista das 
competências da UE, o cumprimento dos direitos 
fundamentais das mulheres migrantes indocu-
mentadas continua a ser uma obrigação dos Esta-
dos Membros, tanto ao abrigo do direito da União 

Os Estados Membros do Conselho da Europa têm a 
obrigação de respeitar e proteger os direitos huma-
nos de todas as pessoas que residem no seu terri-
tório. Estes direitos estão consagrados em dois 
documentos principais, com uma distinção entre 
direitos civis e políticos, por um lado, e direitos 
sociais e económicos, por outro. Nos termos da 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos, os 
Estados Membros estão obrigados a respeitar e 
proteger  os direitos fundamentais (de natureza 
civil e política) de todas as pessoas, independente-
mente da sua nacionalidade e estatuto legal. Em 
particular, o Tribunal Europeu dos Direitos Huma-
nos (TEDH), em Amuur v. França, considerou que os 
Estados têm um "direito soberano inegável de 
controlar a entrada de pessoas estrangeiras no [...] 
seu território". Esta decisão sublinha, também, que 
os Estados devem exercer este direito em confor-
midade com as disposições da CEDH. Assim, uma 
série de direitos protegidos pela Convenção prote-
gem também as MMI, como por exemplo, o direito à 
vida (Art. 2º), o direito a não ser submetida a tortura 
ou a tratamento desumano e degradante (Art. 3º), o 
direito à assistência jurídica e a um julgamento 
justo (Art. 6º), e o direito ao respeito pela vida fami-

Cada Estado Membro também fornece uma proteção 
específica dos direitos das pessoas migrantes, em 
particular dos direitos das MMI. Os seus direitos nos 
sistemas nacionais de direitos fundamentais abrangem 
desde a provisão de direitos humanos básicos, i.e. 
acesso à alimentação, abrigo, cuidados de saúde e 
educação, a medidas específicas que reforçam o seu 
estatuto legal, tais como a atribuição de uma autoriza-
ção de residência a vítimas de exploração na prostitui-
ção e regularização automática de migrantes indocu-
mentadas/os durante a pandemia da Covid-19.

As MMI no sistema legal belga gozam de alguns direitos 
fundamentais assegurados a todas as residentes no 
território belga; incluindo, entre outros, o acesso à 
educação (para menores), o acesso a cuidados médicos 
urgente, incluindo ao aborto e à contracepção, o acesso 
a assistência psicológica, social e jurídica.

No entanto, as mulheres migrantes com um estatuto 
vulnerável não estão protegidas de serem empurradas 

Europeia como do direito internacional. Isto 
inclui o cumprimento dos direitos das mulheres 
indocumentadas à dignidade, vida e integridade, 
liberdade da tortura, tratamento degradante, 
escravidão e trabalho forçado, respeito pela vida 
privada, igualdade perante a lei e o direito a um 
recurso efetivo.

Em relação às mulheres indocumentadas e aos 
grupos de risco associados, ainda não foram 
feitos esforços por parte das instituições euro-
peias, tanto no que diz respeito à inclusão na 
nova legislação de conhecimentos especializa-
dos sobre a interseção da violência enfrentada 
por mulheres e raparigas migrantes na mais 
recente legislação, como no que diz respeito à 
monitorização da legislação relevante pré-exis-
tente da UE. Para tal a EU deve empreender 
medidas no sentido de:

∙ Monitorizar eficazmente o cumprimento 
integral da legislação da UE por parte dos 
Estados Membros, em particular das leis e 
regulamentos que dizem diretamente respei-
to e protegem as mulheres migrantes indo-
cumentadas e grupos de risco associados; 

∙ Utilizar processos sancionatórios contra os 
Estados Membros nos casos de não integra-
ção adequada da legislação da UE que 
protege as mulheres migrantes indocu-
mentadas e grupos de risco associados no 
quadro jurídico nacional; 

∙ Utilizar processos sancionatórios contra os 
Estados Membros nos casos de não integra-
ção adequada da legislação da UE que 
protege as mulheres migrantes indocu-
mentadas e grupos de risco associados no 
quadro jurídico nacional;

∙ Usar a competência partilhada nas áreas da 
liberdade, segurança e justiça e, nos termos do 
artigo 83º do TFUE, legislar no sentido de esta-
belecer regras e sanções mínimas para os 
crimes de exploração sexual de mulheres, 
assim como criminalizar todas as partes que 
cometam tais crimes, incluindo as pessoas que 
exploram sexualmente diretamente as mulhe-
res e as que lucram com essa exploração; tal 
legislação deve assegurar os standards míni-
mos de proteção e apoio a todas as pessoas 
exploradas sexualmente, incluindo as mulhe-
res indocumentadas;

∙ Aproveitar a competência partilhada em 
matéria de direitos do trabalho nos termos do 
artigo 153ª do TFUE, para legislar sobre a 
estipulação de requisitos mínimos para as 
condições de trabalho e de emprego, forne-
cendo uma base legal para a adoção de medi-
das que protejam mulheres trabalhadoras 
migrantes indocumentadas; 

 
∙ Exercer a competência partilhada da UE, de 

acordo com o artigo 79º do TFUE no que diz 
respeito às políticas de imigração e ao âmbito 
das competências amplamente formuladas 
no artigo referido.

para um estatuto indocumentado. A multiplicidade 
de leis que regulam o trabalho doméstico e o acesso 
das pessoas trabalhadoras ao sistema de segurança 
social têm, em geral, um efeito negativo em termos 
dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores e 
da sua consciência desses direitos. As trabalhado-
ras migrantes sofrem ainda mais devido à falta de 
proteção contra a discriminação intersectorial. 
Além disso, devido ao não cumprimento das disposi-
ções da Convenção de Istambul, as migrantes 
vítimas de violência masculina em casa - embora 
com direito a acesso a abrigo e assistência jurídica - 
têm maior probabilidade de perder o seu estatuto se 
a sua relação com o membro da família de quem 
depende o seu estatuto, terminar.

Acresce que, em março de 2022, a Bélgica introdu-
ziu um grande retrocesso na proteção de mulhe-
res e raparigas migrantes exploradas na prostitui-
ção, devido às alterações introduzidas no Código 
Penal, que descriminalizaram o proxenetismo e a 
posse de bordéis e retiraram a responsabilidade 
legal por casos de exploração de menores entre os 
16 e os 18 anos.

liar (Art. 8º). Deve-se observar que a jurisprudência 
mais relevante do TEDH no que concerne à imigra-
ção, concentra-se principalmente no direito ao 
respeito pela vida familiar e no direito a não ser 
sujeita a tortura ou tratamentos desumanos e 
degradantes, e apenas alguns exemplos especifica-
mente respeitantes às mulheres migrantes se 
encontram disponíveis. Nos termos da Carta Social 
Europeia (CSE), são garantidos direitos específicos 
para as pessoas migrantes em situação irregular. 
Isto inclui o direito à saúde (Art. 11º) e o direito à 
assistência médica (Art.14º).

Adicionalmente, a Convenção do Conselho da 
Europa sobre a Prevenção e o Combate à Violência 
contra as Mulheres e a Violência Doméstica, 
conhecida por Convenção de Istambul, é o princi-
pal tratado de direitos humanos na Europa, que 
estabelece normas jurídicas destinadas a garantir 
os direitos fundamentais das mulheres a uma vida 
livre de discriminação e violência através da 
prevenção, proteção, prossecução dos perpetra-
dores e coordenação de políticas. A Convenção é 
específica na sua cláusula de não discriminação, 
que esclarece que a migração e o estatuto legal 
não podem ser uma barreira à prossecução das 
disposições da Convenção. Assim, garante que as 
mulheres migrantes, refugiadas, requerentes de 
asilo e indocumentadas estão protegidas pela 
Convenção. Apesar disso, muitos dos 34 Estados 
que ratificaram a Convenção colocaram reservas 
em artigos específicos que fornecem proteção às 
mulheres migrantes.

No contexto deste relatório, é importante referir 
que o Conselho da Europa adotou recentemente 
uma recomendação sobre a proteção dos direitos 
das mulheres e raparigas migrantes, refugiadas e 
requerentes de asilo. A recomendação, adotada 
em maio de 2022, fornece um roteiro abrangente 
para os Estados do Conselho da Europa garanti-
rem o cumprimento das obrigações e normas 
daquela organização sobre os direitos fundamen-
tais das mulheres migrantes, incluindo as mulhe-
res em situação irregular e indocumentada.
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O sistema francês de direitos fundamentais proporcio-
na às MMI a proteção dos seus direitos humanos bási-
cos. Tal inclui o direito de acesso a cuidados de saúde, 
proteção materna e infantil, abrigo e domicílio postal ou 
administrativo, acesso à justiça, alguns direitos labo-
rais e benefícios sociais, educação para menores, 
serviços bancários e casamento. 

Também prevê a proteção de grupos de risco, conce-
dendo autorizações de residência temporária a migran-
tes com condições de saúde graves e vítimas de tráfico 
e exploração sexual, em troca de cooperação com as 
autoridades francesas na detenção dos responsáveis. 
As mulheres migrantes exploradas na prostituição têm 
acesso a um programa de dois anos com uma autoriza-
ção de residência renovável. A lei francesa também 
oferece um estatuto jurídico independente às vítimas 
de certas formas de violência masculina em circuns-
tâncias específicas. No entanto, na prática, várias 
barreiras processuais e administrativas impedem o 
exercício efetivo do direito; assim, o risco de ser 
empurrado para uma situação de indocumentada conti-
nua a ser persistente para as vítimas de violência 
doméstica e sexual. 

O governo francês deve tomar as medidas legislativas 
ou outras necessárias, de acordo com as suas obriga-
ções no âmbito do direito internacional e europeu de 
direitos humanos, para garantir que:

∙ O direito de acesso aos cuidados de saúde como
direito humano básico não se encontra limitado
e dificultado por requisitos de prova de residên-
cia e um histórico de contribuição financeira;

∙ As vítimas indocumentadas de violência mascu-
lina em casa gozam do direito a serem informa-
das sobre os seus direitos e outros decorrentes
do estatuto de vítima; e

∙ as vítimas de violência masculina em casa têm
direito à suspensão de uma ordem de expulsão,
com vista a poderem candidatar-se ao estatuto
independente em concordância com o Artigo
59º da Convenção de Istambul.

Em princípio, as MMI gozam de todos os direitos 
fundamentais protegidos pela Constituição alemã, 
exceto os reservados às cidadãs e aos cidadãos 
alemães. Estes incluem, entre outros, o direito a trata-
mento médico, abrigo, acesso à justiça e recurso 
efetivo, educação para menores e alguns direitos 
laborais. No entanto, para usufruir de alguns benefí-
cios sociais, como o seguro de saúde, é necessária 
uma autorização de residência válida. Para além de 
uma disposição especial de confidencialidade no caso 
de tratamentos urgentes, este requisito coloca as MMI 
numa situação vulnerável. Além disso, como princípio 
geral, migrantes indocumentadas/os que não 
possuem uma autorização de trabalho válida não estão 
protegidas/os pela legislação laboral alemã, exceto no 
que diz respeito ao direito ao salário e o trabalho ilegal 
pode conduzir a uma multa de até 5,000 Euros. 

As mulheres indocumentadas na prostituição não 
usufruem da proteção das leis do trabalho, pois tal 
proteção exige uma autorização de residência/traba-
lho válida e um contrato de trabalho, acresce que a sua 
consideração como vítimas de exploração sexual e 
tráfico é frequentemente ultrapassada pelo seu 
estatuto “ilegal”.

O Estado Alemão deve tomar as medidas legislativas e 
outras necessárias, de acordo com as suas obrigações 
no âmbito do direito internacional e europeu sobre 
direitos humanos, com vista a assegurar que: 

∙ O acesso a cuidados de saúde enquanto direi-
to humano básico não fique limitado ao trata-
mento de urgência para migrantes indocu-
mentadas/os e não se encontre dificultado
noutras situações, pela obrigação do pessoal
clínico responsável pelo tratamento em
reportar o estatuto das pacientes e dos
pacientes, incluindo aquelas que acedem aos
serviços de cuidados de saúde sexuais e
reprodutivos, às autoridades migratórias;

∙ O direito a um estatuto jurídico independente
para as vítimas de violência masculina em
casa, em conformidade com o artigo 59º da
Convenção de Istambul, é concedido indepen-
dentemente da duração do casamento e da
existência de investigação ou procedimento
criminal prévios; e

∙ a Lei Federal de Proteção das Prostitutas é
revista e/ou revogada com a introdução de
nova legislação que reconheça o direito das
pessoas exploradas na prostituição - incluin-
do as MMI - à proteção, apoio e estatuto legal,
e que criminalize os compradores de atos
sexuais e todos os terceiros que lucram com
a exploração na prostituição.

A lei italiana assegura os direitos fundamentais das 
MMI, em certa medida, garantindo o seu acesso a 
serviços de cuidados de saúde de emergência, 
educação para menores, abrigo, acesso à justiça e 
recurso legal eficaz. Além disso, está previsto 
algum nível de proteção para aquelas que correm o 
risco de serem empurradas para um estatuto de 
indocumentadas. As trabalhadoras domésticas e as 
prestadoras de cuidados têm o direito de requerer 
uma autorização de residência para fins de trabalho. 
As vítimas de tráfico, exploração sexual e abuso, 
violência nas relações de intimidade e violência 
doméstica também pode obter um estatuto legal e 
uma autorização de residência. No entanto, tal 
como foi relatado pela comissão GREVIO, segundo a 
lei italiana só são considerados como violência 
doméstica os atos de violência não ocasionais. 

Para além das dificuldades criadas pela pandemia, 
os principais problemas que uma mulher migrante 
encontra em Itália dizem respeito à obtenção de 
uma autorização de residência, devido à morosidade 
dos procedimentos administrativos e ao acesso a 
cuidados médicos na ausência de uma autorização 
de residência. Também há barreiras à denúncia 
para as vítimas de tráfico, devido à polícia ter insufi-
cientes competências e formação para receber 
denúncias de exploração sexual, tendo sido reporta-
dos casos de tentativa de dissuasão das vítimas. 

O Estado italiano deve tomar as medidas legislativas 
e outras necessárias, de acordo com as suas obriga-
ções no âmbito do direito internacional e europeu 
sobre direitos humanos, com vista a assegurar que: 

∙ A proteção às vítimas de violência masculina
em casa não continua a ser prejudicada pela
limitação da definição de violência doméstica a
atos de violência não casuísticos;

∙ O desenho e implementação de planos de
regularização tenha uma abordagem baseada
nos direitos humanos, em vez de se limitar a
ser informado por uma estratégica económi-
ca, e, por conseguinte, ser estendido para
além dos trabalhadores do setor agroalimen-
tar, da saúde e do trabalho doméstico;

∙ A Lei Merlin sobre prostituição deve ser
alterada para passar a criminalizar os com-
pradores de atos sexuais e para assegurar a
todas as pessoas na prostituição, incluindo
MMI, o direito à proteção, apoio e estatuto
legal enquanto vítimas de exploração sexual.

No contexto da crise da COVID-19, o governo belga, 
para além da distribuição de equipamento de saúde 
e prestação de cuidados de saúde de emergência 
para todas as pessoas, incluindo as MMI, não tomou 
quaisquer medidas socioeconómicas para proteger 
grupos de risco como as mulheres na prostituição e 
as trabalhadoras domésticas. 

O governo belga deve tomar as medidas legislativas 
e outras necessárias, de acordo com as suas 
obrigações no âmbito do direito internacional e 
europeu sobre direitos humanos, com vista a:

∙ Garantir os direitos das vítimas de violência 
masculina em casa a um estatuto legal inde-
pendente em concordância com o artigo 59º 
da Convenção de Istambul;

∙ Proibir a discriminação múltipla resultante 
da intersecção de diferentes motivos de 
discriminação, incluindo sexo, origem nacio-
nal ou social, e estatuto de migrante ou refu-
giada que afetam as mulheres de forma 
desproporcionada; e

∙ adotar o Modelo da Igualdade, garantindo o 
apoio e programas de saída para mulheres 
na prostituição, assim como criminalizar 
todas as formas de proxenetismo e compra 
de atos sexuais.



REUTERS/ Darrin Zammit Lupi
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Como princípio geral, todas as pessoas residentes 
no território português são titulares dos direitos 
protegidos pela Constituição da República Portu-
guesa sem qualquer distinção com base no sexo, 
raça, língua, território de origem, religião ou outras 
características. Ademais a discriminação com base 
no sexo é proibida pelas convenções internacionais 
das quais Portugal é Estado-Parte, em particular a 
CEDAW. Acresce que vários planos de ação especí-
ficos e legislação adotada pelo governo português 
estabelecem a obrigação legal de considerar a 
igualdade entre homens e mulheres em todos os 
aspetos prioritários, particularmente para a prote-
ção dos direitos laborais das mulheres migrantes e 
em outras matérias relacionadas com o trabalho.

A legislação nacional permite que as trabalhadoras 
domésticas, as vítimas de tráfico humano e as 
vítimas de violência masculina em casa obtenham 
uma autorização de residência e evitem assim a 
situação de indocumentados. No entanto, na práti-
ca, existem requisitos como a existência de contra-
tos de trabalho para as empregadas domésticas, ou 
a verificação de alguns critérios para se ser consi-
derada vítima que, por sua vez, podem limitar o 
acesso a direitos fundamentais e aumentar o risco 
de violência e discriminação. As mulheres na pros-
tituição não são criminalizadas e não há disposi-
ções legais específicas ao nível nacional para 
oferecer proteção contra a discriminação e abuso 
ou para as apoiar a sair da prostituição.

O Estado português deve tomar as medidas legisla-
tivas e outras necessárias, de acordo com as suas 
obrigações no âmbito do direito internacional e 
europeu sobre direitos humanos, com vista a asse-
gurar que:

∙ Os direitos laborais das trabalhadoras domés-
ticas e prestadoras de cuidados, e o seu
acesso à segurança social sejam protegidos
através de um sistema de monitorização da
obrigação de celebrar um contrato de trabalho
que permita o acesso ao subsídio de desem-
prego e reduza o risco de serem empurradas
para um estatuto de indocumentadas;

∙ As vítimas de tráfico humano para fins de
exploração sexual são adequadamente prote-
gidas de modo a gozarem do seu direito de
residência como vítimas e evitem ser empur-
radas para a prostituição como migrantes
indocumentadas; e

∙ todas as pessoas exploradas na prostitui-
ção, independentemente do seu estatuto
legal, recebem apoio e um estatuto regula-
rizado, e todos os compradores de sexo
sejam criminalizados.

Em geral, as MMI constituem o grupo de migrantes 
menos protegido em termos de direitos fundamen-
tais, como consequência das recentes políticas 
anti-imigração do Estado Húngaro. Por princípio, o 
direito à vida e à dignidade humana, à saúde e à 
assistência no caso de se tornar vítima de um 
crime, é protegido para todas as pessoas, indepen-
dentemente do seu estatuto legal. Contudo, na 
prática, no contexto da Covid-19, o acesso a vacinas 
para migrantes indocumentadas/os foi dificultado 
pela exigência de um endereço de residência e de 
um número de segurança social.

Entre os grupos de risco, as pessoas trabalhadoras 
domésticas e as pessoas prestadoras de cuidados 
podem obter uma autorização de residência para 
questões laborais através de uma relação laboral 
existente que lhes permita também ter acesso à 
proteção social. As vítimas de tráfico humano 
também têm direito a uma autorização de residên-
cia temporária em casos de cooperação em proces-
sos penais. As vítimas indocumentadas de violência 
masculina em casa, ou aquelas cujo estatuto legal 
dependa do seu parceiro abusivo têm a situação 
mais precária devido às exclusões legais de prote-
ção e à não ratificação da Convenção de Istambul, 
que foi rejeitada em parte devido às questões de 
migração: as cláusulas que protegem as mulheres 
requerentes de asilo, refugiadas e migrantes 
contra a violência, bem como as e os cidadãos 
húngaros, foram interpretadas como instrumentos 
para "facilitar a migração ilegal para a Hungria". 
Enquanto a Convenção não for ratificada, as 

referências a outras convenções e diretivas mais 
antigas e mais gerais que a Hungria adotou, e que 
também consagram os direitos das mulheres e 
raparigas migrantes (independentemente do seu 
estatuto), por exemplo, a Diretiva da UE relativa aos 
Direitos das Vítimas, poderiam ser mais utilizadas.

O Estado Húngaro deve tomar as medidas legislati-
vas e outras necessárias, de acordo com as suas 
obrigações no âmbito do direito internacional e 
europeu sobre direitos humanos, com vista a asse-
gurar que:

∙ Ratifica a Convenção de Istambul, assinada em
2014, para proporcionar proteção adequada
às vítimas de violência contra as mulheres e
violência doméstica, em particular às vítimas
migrantes com estatuto jurídico precário;

∙ Protege as mulheres exploradas na prostitui-
ção, incluindo as que se encontram em situa-
ções precárias, de detenções e multas
arbitrárias, e penaliza todas as partes envolvi-
das na exploração sexual das mulheres,
incluindo o fomento da procura e manutenção
de bordéis; e

∙ facilita o acesso das MMI ao sistema de saúde
e abrigo, eliminando barreiras burocráticas e
de política como é o caso do requisito do
número de segurança social.
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Segundo a Constituição espanhola, as pessoas 
migrantes, independentemente do seu estatuto 
legal, gozam dos mesmos direitos fundamentais 
que as cidadãs e os cidadãos espanhóis, exceto o 
direito ao trabalho e o direito a uma habitação 
adequada, que é reservado aos cidadãos de Espa-
nha. No entanto, uma vez que a forma como estes 
direitos são exercidos é estabelecida pela legisla-
ção regional, existem várias disparidades no 
acesso das pessoas migrantes aos direitos funda-
mentais, em particular no acesso aos serviços de 
saúde e de maternidade. Devido a estas disparida-
des, existem vários casos judiciais em que as 
mulheres migrantes viram ser-lhes negado e 
foram privadas do acesso aos serviços de aborto, 
devido ao seu estatuto legal de migrantes.

Entre os grupos de risco, as trabalhadoras domés-
ticas migrantes documentadas gozam de um amplo 
conjunto de direitos. Contudo, para usufruir destes 
direitos, as/os trabalhadoras/es migrantes indocu-
mentadas/os só podem regularizar o seu estatuto 
sob a noção de "Circunstâncias Especiais" condi-
cionadas a, pelo menos, três anos de residência e 
seis meses de trabalho, o que, na prática, torna 
difícil o seu usufruto.

Para as vítimas de violência doméstica, apesar de 
protegidas por um direito a uma autorização autó-
noma de residência, a condição de existência de 
investigação policial na maioria dos casos, torna a 
lei ineficaz e a maioria das mulheres em tal situa-
ção recebe uma ordem de expulsão.

O Estado espanhol deve tomar as medidas legislati-
vas e outras necessárias, de acordo com as suas 
obrigações no âmbito do direito internacional e 
europeu sobre direitos humanos, com vista a asse-
gurar que:

∙ O acesso aos serviços sociais básicos, em 
particular o acesso aos cuidados de saúde, 
seja inclusivo através de uma definição 
harmonizada e que ninguém, incluindo as 
MMI, seja deixado para trás devido ao sistema 
espanhol de proteção multinível em várias 
instâncias de direitos fundamentais;

∙ Os requisitos legais relativos ao período de 
residência e à contribuição para o acesso ao 
sistema de proteção social são enformados por 
uma abordagem baseada nos direitos humanos 
a favor das pessoas trabalhadoras migrantes, 
em particular as do setor doméstico;

∙ As leis processuais ordinárias relativas aos 
beneficiários da proteção internacional 
estão harmonizadas e em conformidade 
com a Constituição espanhola e com as 
obrigações do Estado espanhol ao abrigo do 
direito internacional;

∙ O gozo do direito a uma autorização de 
residência autónoma para as vítimas de 
violência masculina em casa não é restringido 
pela exigência de uma investigação policial ou 
por outros requisitos desproporcionais; e

∙ As mulheres exploradas na prostituição, inde-
pendentemente do seu estatuto legal, tenham 
direito ao espetro total de proteção enquanto 
vítimas de violência masculina e exploração 
sexual, mediante medidas legislativas que 
também criminalizem os compradores de 
atos de exploração sexual.

Por princípio, os direitos e liberdades das pessoas 
migrantes na Grécia estão sujeitos às leis nacionais 
na área da migração e asilo, assim como aos Trata-
dos regionais e internacionais dos quais o Estado 
grego é Parte, por exemplo a Convenção de Istam-
bul e a CEDAW.

Ao abrigo destes quadros legais, a população 
migrante (incluindo as mulheres) tem acesso a 
certos direitos fundamentais, incluindo cuidados de 
saúde públicos, aconselhamento psicológico, 
educação, certos tipos de trabalho, direito à repre-
sentação legal, abrigo e justiça. No entanto, uma 
vez que o exercício destes direitos, na maioria dos 
casos, depende de uma autorização de residência 
válida, a população migrante não documentada não 
pode beneficiar deles, a menos que possuam 
números provisórios de segurança social e de 
serviço de saúde. Além disso, a proteção no desem-
prego e outros direitos laborais são severamente 
restringidos para  trabalhadoras/es domésticas/os.

Paralelamente, as/os requerentes de asilo cujo 
pedido esteja em avaliação são  consideravelmente 
mais protegidos, em termos dos seus direitos 
fundamentais, do que outros grupos de migrantes. 
Não obstante, na prática, o Estado grego tem recor-
rido à detenção extrajudicial de requerentes de 
asilo e à privação dos seus direitos humanos.

Além disso, as vítimas de violência masculina em 
contexto doméstico, apesar de terem direito a uma 
autorização de residência autónoma em caso de 
dependência legal de um cônjuge, raramente são 
informadas deste direito. As mulheres na prostitui-
ção não estão protegidas dos efeitos nocivos 

inerentes à exploração sexual, a menos que repor-
tem terem sofrido situações graves, como danos 
corporais severos.

O Estado grego deve cumprir com as suas obriga-
ções nos termos da lei internacional e europeia de 
direitos humanos, e tomar medidas legislativas e 
outras, para garantir que:

∙ O direito de procurar asilo não é restringido 
através de detenções arbitrárias e ordens 
ilegais de expulsão;

∙ As mulheres migrantes vítimas de violência 
masculina são informadas sobre os seus direi-
tos e a proteção disponível ao abrigo da lei;

∙ A legislação que regula a prostituição seja 
revista tendo em vista a adoção de um modelo 
que respeite os direitos humanos fundamen-
tais, proporcionando proteção e apoio abran-
gentes a todas as pessoas exploradas na 
prostituição, incluindo as mulheres indocu-
mentadas, e penalizando todas as partes que 
lucram com esta exploração e que cometem 
atos de exploração sexual;

∙ Os requisitos legais para a residência e o 
acesso ao subsídio de desemprego por parte 
das pessoas trabalhadoras domésticas e no 
setor da prestação de cuidados enquanto 
grupo de risco é facilitado, e as condições 
específicas das mulheres sejam devidamente 
tidas em conta em matérias de emprego e 
segurança social.

Embora as leis que protegem as pessoas migrantes 
sejam geralmente neutras em termos de género na 
Suécia, algumas considerações específicas às 
mulheres são levadas em consideração, entre as 
quais a concessão de um estatuto legal indepen-
dente para mulheres vítimas de violência masculi-
na no lar, ou vítimas de tráfico de seres humanos 
(desde que seja iniciado um processo legal). Para 
além do princípio de individualidade aplicável ao 
pedido de asilo, a perseguição baseada no género 
ao abrigo da Lei de Estrangeiros sueca é considera-
da fundamento para asilo; e as mulheres com um 
pedido de asilo pendente recebem legalmente uma 
vasta gama de direitos fundamentais: por exemplo, 
direito a abrigo, acesso a cuidados de saúde, 
educação, assistência jurídica, acesso à justiça e 
apoio financeiro da agência de migração em caso 
de dificuldades económicas.

O Estado sueco deve tomar as medidas legislativas 
e outras necessárias, de acordo com as suas 
obrigações no âmbito do direito internacional e 
europeu sobre direitos humanos, com vista a asse-
gurar que: 

∙ O direito humano de procurar asilo não é 
restringido de forma desproporcional por leis 
e políticas restritivas;

∙ A discriminação com base no sexo é proibida 
na área do trabalho doméstico e dos cuidados, 
à semelhança de outros tipos de emprego;

∙ Barreiras administrativas impeditivas do 
direito das vítimas de violência masculina em 
casa a receber um estatuto legal independen-
te, sejam eliminadas; e

∙ é garantida um estatuto legal regulado e 
proteção às mulheres migrantes na prostitui-
ção, incluindo aquelas em situação indocu-
mentada, nos mesmos termos da proteção 
auferida por outras pessoas exploradas na 
prostituição.
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European Network of Migrant Women (ENoMW). Photo: Adriana S.Thiago
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SOBRE A REDE EUROPEIA DE 
MULHERES MIGRANTES (ENoMW)

A Rede Europeia de Mulheres Migrantes (ENoMW) foi formalizada em 2012, com o objeti-
vo de apoiar, tornar visível e promover as preocupações específicas e os direitos das 
mulheres migrantes a nível europeu. Desde então, a ENoMW desenvolveu a sua presença 
política, advocacia e rede de membros com vista a tornar-se uma plataforma de dimen-
são europeia presente em 23 países, representando uma riqueza cultural única no que 
respeita à luta global das mulheres pela liberdade económica, política e física. A ENoMW 
é um espaço liderado por e para mulheres e raparigas migrantes, refugiadas e de mino-
rias étnicas, com uma visão feminista de união e de encontro de terreno para trabalho 
colaborativo nas suas diferenças. A missão da organização centra-se na capacitação dos 
seus membros com vista a contribuírem para a definição das políticas sociais e a projeta-
rem programas de ação que atendam às necessidades específicas das mulheres migran-
tes. A ENoMW também promove projetos com o objetivo de lutar pelos direitos humanos 
das mulheres migrantes, pelo seu empoderamento económico, anti-discriminação, 
co-governação, acesso à saúde, acesso à justiça e libertação da violência masculina 
contra mulheres e raparigas.

SOBRE A THOMSON REUTERS FOUNDATION
A Thomson Reuters Foundation é a fundação da empresa global de notícias e serviços 
de informação Reuters. A fundação trabalha para promover a liberdade de 
imprensa, aumentar a consciencialização sobre questões de direitos humanos e 
fomentar econo-mias mais inclusivas. Através de notícias, desenvolvimento dos meios 
de comunicação, assistência jurídica gratuita e realização de encontros, a fundação 
articula os seus servi-ços para impulsionar a mudança sistémica. A sua missão é 
inspirar a liderança coletiva, capacitando as pessoas a darem forma a sociedades livres, 
justas e informadas.

A TrustLaw é o programa jurídico global pro bono da Fundação Thomson Reuters, que 
coloca em contacto ONGs com elevado impacto e empresas sociais que trabalham para 
criar mudanças sociais e ambientais com os melhores escritórios de advocacia e equipas 
jurídicas empresariais, para prestar assistência jurídica gratuita, a fim de ser produzida 
uma legislação pioneira e de oferecer cursos de formação inovadores a nível mundial.

https://www.migrantwomennetwork.org/
https://www.trust.org/


24

Brandon Bell


