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A violência contra as mulheres na UE 
Situação atual  

RESUMO 

A violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos do Homem e uma 
forma de discriminação baseada no género. Resultante das desigualdades entre 
homens e mulheres, manifesta-se sob várias formas. As estimativas sobre a sua 
dimensão são alarmantes. Além disso, tem um forte impacto nas vítimas e custos 
significativos. 

As Nações Unidas e o Conselho da Europa criaram instrumentos que são referências 
fundamentais no domínio da luta contra a violência sobre as mulheres.  

A União Europeia (UE) enfrenta este problema recorrendo a diversos meios mas não 
dispõe, neste momento, de qualquer instrumento vinculativo especificamente 
centrado na proteção das mulheres contra a violência. 

Embora com tendências comuns em matéria de luta contra a violência, as abordagens 
adotadas pelos Estados-Membros são divergentes. 

Os muitos contributos do Parlamento Europeu visam o reforço da política da União 
neste domínio. O Parlamento solicitou, em várias ocasiões, a adoção de uma estratégia 
da UE de combate à violência contra as mulheres, incorporando um instrumento 
vinculativo. 

As partes interessadas manifestam várias preocupações, tais como o impacto da crise 
económica e a necessidade de um quadro político global da UE em matéria de 
supressão da violência contra as mulheres. 

Atualização do briefing publicado em junho de 2013. 
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Glossário 

Violência contra as mulheres: «todos os atos de violência de género que resultem, ou possam 
resultar, em danos ou sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos para as 
mulheres, incluindo a ameaça de tais atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade, 
tanto na vida pública como na vida privada».  

Violência de género exercida contra as mulheres: «toda a violência dirigida contra a mulher 
por ser mulher ou que afeta desproporcionalmente as mulheres». 

Violência doméstica: «todos os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica que 
ocorrem na família ou na unidade doméstica, ou entre cônjuges ou ex-cônjuges, ou entre 
companheiros ou ex-companheiros, quer o agressor coabite ou tenha coabitado, ou não, com 
a vítima». 

Fonte: Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência 
Doméstica, Conselho da Europa, 2011. 

Problema 

A violência contra as mulheres constitui, ao mesmo tempo, uma violação dos direitos do 
Homem e uma forma de discriminação baseada no sexo. De igual modo, representa um 
importante obstáculo à igualdade entre homens e mulheres. Apesar da atenção 
crescente que é dada a este problema, a violência contra as mulheres continua a ser 
transversal a todos os níveis da sociedade e afeta todos os Estados-Membros da UE.  

Origens e manifestações 
A violência contra as mulheres radica nas desigualdades entre homens e mulheres que 
existem no seio da sociedade. De facto, é por vezes justificada com a invocação de 
valores tradicionais e religiosos. Certos fatores, como a dependência económica, 
agravam a vulnerabilidade das mulheres1.  

A violência pode assumir várias formas, entre as quais a violência psicológica, o assédio, 
a violência física, a violência sexual, a mutilação genital feminina (MGF), o casamento 
forçado, o aborto e a esterilização forçados, o assédio sexual e os crimes em nome da 
honra. Certos grupos específicos, como as mulheres migrantes, com deficiência ou a 
viver em instituições de acolhimento, são mais suscetíveis de ser vítimas de violência2.  

Uma dimensão incerta 
Continuam a faltar números fiáveis e comparáveis a nível nacional e europeu. A recolha 
de dados é dificultada pelo facto de, por razões diversas (por exemplo, medo ou 
vergonha), as vítimas não denunciarem, amiúde, os atos de violência de que são alvo. 
De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais (FRA), quatro em cada cinco 
mulheres não contactaram qualquer serviço depois de terem sido vítimas de atos de 
violência perpetrados por outras pessoas que não o seu parceiro. Por outro lado, a 
ausência de uma definição comum de violência a nível europeu representa também um 
obstáculo adicional à recolha de dados comparáveis3.  

As estimativas existentes são alarmantes. O Conselho da Europa considera que 20 % a 
25 % das mulheres europeias são vítimas de violência física pelo menos uma vez 
durante a sua vida adulta e que mais de 10 % são vítimas de abuso sexual com uso da 
força. Considerando todas as formas de violência contra as mulheres, os números 
sobem para os 45 %. As estimativas relativas à dimensão do fenómeno da violência 
doméstica, a forma mais comum de violência, sugerem que 12 % a 15 % das mulheres 
europeias são dela vítimas após os dezasseis anos de idade. De acordo com um estudo 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Portuguese.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Portuguese.pdf
http://fra.europa.eu/fr/news/2013/lampleur-reelle-de-la-violence-envers-les-femmes-reste-invisible
http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/210.htm
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científico, ocorrem anualmente na UE cerca de 
3 500 mortes decorrentes de episódios de violência 
conjugal, ou seja, mais de nove por dia, das quais 
cerca de sete vitimando mulheres4.  
Incidências 
A violência acarreta graves consequências, imediatas 
e a longo prazo, para a saúde física e mental das 
mulheres que dela são vítimas. Paralelamente, pode 
gerar consequências nefastas nas crianças que a 
presenciam.  
Para além do sofrimento humano que causa e do seu 
impacto na saúde, a violência contra as mulheres 
coloca um pesado fardo económico sobre toda a 
sociedade em termos de cuidados de saúde, 
intervenção policial e judicial, perdas de 
produtividade e custos sociais. Um relatório 
científico revela que, por si só, a violência doméstica 
custa à UE 16 mil milhões de euros por ano. Os 
orçamentos anuais para a prevenção destas formas 
de violência na Europa são da ordem das dezenas de 
milhões de euros5. De acordo com um estudo 
realizado pela Direção-Geral dos Serviços de 
Investigação Parlamentar do Parlamento Europeu, o 
custo total anual da violência contra as mulheres na 
UE ultrapassava, em 2011, os 228 mil milhões de 
euros6. 

O impacto da crise económica 
Vários estudos demonstram que a violência contra as mulheres tende a aumentar em 
tempos de crise. A perda do emprego, por exemplo, poderá provocar frustração e levar 
certos homens a adotar comportamentos violentos7. Na sua resolução de 12 de março 
de 2013, o Parlamento Europeu observou que a crise económica contribui para o 
assédio, os abusos e a violência de todos os tipos de que são vítimas as mulheres, e, em 
particular, para o aumento da prostituição. Numa situação de crise económica e de 
austeridade orçamental, as mulheres têm menos recursos para se protegerem, a si e 
aos seus filhos, da violência, afirmaram os deputados ao PE. 

Contexto internacional 

Nações Unidas 
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (1979)8 e a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres 
(1993) são instrumentos de referência na matéria. Embora sem força vinculativa, a 
Declaração é o primeiro instrumento internacional a incidir exclusivamente sobre a 
violência de que as mulheres são vítimas.  

A violência contra as mulheres constitui um dos domínios críticos identificados na 
Plataforma de Ação de Pequim, aprovada na IV Conferência Mundial sobre a Mulheres, 
em 1995. Esta Plataforma elenca várias medidas a tomar pelos Estados-Membros e 

Programa Daphne 

Lançado em 1997, o programa Daphne 
destina-se a prevenir e erradicar a 
violência exercida contra as mulheres, 
os adolescentes e as crianças. Por 
intermédio deste programa, a UE 
financia ações levadas a cabo por ONG, 
autoridades públicas locais, centros de 
investigação, etc., para combater esta 
forma de violência. O Programa Daphne 
III (2007-2013) dispunha de uma 
dotação orçamental de 116,85 milhões 
de euros. A Comissão propôs a 
incorporação, a partir de 2014, do 
programa Daphne no Programa 
«Direitos, Igualdade e Cidadania» para o 
período de 2014-2020. Este programa 
foi adotado pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho em 17 de dezembro 
de 2013, tendo-lhe sido atribuída uma 
dotação financeira de 439,473 milhões 
de euros para o período de 2014-2020. 
Na sua resolução de 2 de fevereiro de 
2012, o Parlamento Europeu insistira na 
necessidade de o programa «Daphne» 
ter um financiamento adequado e de a 
sua visibilidade ser reforçada.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0073&language=PT&ring=A7-2013-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0073&language=PT&ring=A7-2013-0048
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.fr
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0344(COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1381:PT:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0027&language=PT&ring=A7-2012-0006
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0027&language=PT&ring=A7-2012-0006
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pelas organizações internacionais ou não-governamentais para prevenir e combater o 
fenómeno da violência. 

A eliminação e a prevenção da violência contra as mulheres foi o tema principal da 57.ª 
Sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, realizada em março 
de 2013, em Nova Iorque.  

Conselho da Europa 
Em 2002, o Comité de Ministros do Conselho da Europa adotou uma Recomendação 
sobre a proteção das mulheres contra a violência, na qual apelou aos Estados-Membros 
para que elaborassem planos de ação em matéria de prevenção da violência e de 
proteção das vítimas.  

Em maio de 2011, ficou aberta à assinatura a Convenção para a Prevenção e o Combate 
à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica («Convenção de Istambul»). 
Esta convenção foi o primeiro instrumento europeu juridicamente vinculativo neste 
domínio. Institui um quadro global para prevenir a violência, proteger as vítimas e 
perseguir os agressores. Neste momento, a convenção foi já assinada por vinte Estados-
Membros da UE e ratificada por três, Portugal, Itália e Áustria. 

O que está a fazer a UE? 

O Tratado da UE (TUE) afirma os princípios da igualdade entre homens e mulheres e da 
não discriminação (artigo 2.º). A Carta dos Direitos Fundamentais consagra o direito à 
dignidade (Título I) e à igualdade (Título III), prevendo, nomeadamente, disposições 
específicas sobre o direito à integridade física e mental, e proibindo a discriminação em 
razão do sexo. Por outro lado, embora desprovida de força jurídica, a Declaração n.º 19 
ad artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE (TFUE) enuncia a vontade 
política dos Estados-Membros para lutar contra todas as formas de violência doméstica.  

Compromissos políticos 
O Programa de Estocolmo (2010-2014) salienta que as mulheres vítimas de violência 
representam um grupo vulnerável que necessita de maior proteção, nomeadamente no 
domínio jurídico. Além disso, reforça o compromisso da UE de melhor combater a 
violência em razão do género. A Carta das Mulheres, adotada pela Comissão Europeia 
em março de 2010, prevê a instituição de um quadro de ação global para combater a 
violência exercida sobre as mulheres.  

A luta contra a violência figura entre os principais temas constantes da Estratégia para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres (2010-2015), a qual elege como uma das suas 
ações prioritárias a adoção de uma estratégia a nível da UE para combater a violência 
contra as mulheres. Nas suas conclusões de 8 de março de 2010 e de 6 de dezembro de 
2012, o Conselho convidou a Comissão a proceder à elaboração dessa estratégia. 

Medidas legislativas 
Neste momento, a UE não dispõe de qualquer instrumento vinculativo dedicado à 
proteção das mulheres contra a violência9. No entanto, há instrumentos jurídicos 
estabelecidos em domínios relacionados com os problemas de violência de que são 
vítimas as mulheres.  

Estes instrumentos respeitam, por exemplo, à igualdade de tratamento e à não 
discriminação (Diretiva 2002/73/CE em matéria de igualdade de tratamento no que se 
refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de 

http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/csw/
http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/csw/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)5&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)5&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brief_fr.asp
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=8&DF=03/02/2014&CL=FRE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012M/TXT:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/TXT:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504(01):PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0078:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:PT:NOT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206585%202010%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpt%2F10%2Fst06%2Fst06585.pt10.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/134082.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/134082.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:PT:NOT
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trabalho (reformulação da Diretiva 2006/54/CE) e Diretiva 2004/113/CE em matéria de 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu 
fornecimento10); ao tráfico de seres humanos (Diretiva 2011/36/UE relativa à luta 
contra o tráfico de seres humanos e Diretiva 2004/81/CE relativa ao título de residência 
concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do tráfico de seres 
humanos); ou à proteção das vítimas (Diretiva 2012/29/UE relativa aos direitos e à 
proteção das vítimas da criminalidade, Diretiva 2011/99/UE relativa à decisão europeia 
de proteção em matéria penal e Regulamento (UE) n.° 606/2013 relativo ao 
reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria civil11).  

No quadro da política externa, as «Diretrizes da UE relativas à violência contra as mulheres», 
adotadas em 2008, afirmam o compromisso da UE de promover e proteger os direitos das 
mulheres em países terceiros. A União aborda o problema da violência contra as mulheres no 
âmbito dos seus diálogos específicos em matéria de direitos do Homem e apoia projetos 
destinados a combater a violência exercida contra as mulheres através do Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos do Homem.  

Os Estados-Membros 

Embora se observem tendências comuns nas políticas nacionais em matéria de luta 
contra a violência exercida sobre as mulheres, existem divergências entre os Estados-
Membros.  

A nível legislativo, a violência física doméstica e a violência sexual são as principais 
formas de violência visadas. A violência psicológica doméstica, o casamento forçado, o 
assédio sexual ou a mutilação genital feminina são sancionadas de forma diferente, 
consoante os países12. Em certos casos, é necessária a denúncia da vítima para iniciar o 
processo jurídico13. As baixas taxas de acusação e condenação por violência doméstica e 
violação parecem ser um problema comum a muitos Estados-Membros. Para tentar 
corrigir esta situação, a Espanha e o Reino Unido instituíram tribunais especializados 
para decidir sobre os processos de violência contra as mulheres.  

Espanha: Em 2004, o país adotou uma lei bastante completa sobre as medidas de proteção 
integral contra a violência baseada no género. Trata-se da primeira lei deste tipo na Europa.  
 

Suécia: Neste país, a prostituição é vista como um ato de violência baseada no género e um 
obstáculo à igualdade entre homens e mulheres. Em 1999, foram adotadas disposições 
legislativas para criminalizar a compra de serviços sexuais.  

Além das medidas legislativas, nos últimos anos, os Estados-Membros adotaram 
estratégias políticas para combater a violência contra as mulheres, mediante planos de 
ação nacionais (PAN) incidindo sobre todas as formas de violência ou planos de ação 
visando determinadas formas de violência, ou ainda incorporando medidas noutros 
planos de ação destinados, por exemplo, a promover a igualdade entre homens e 
mulheres e a inclusão social14.  

A violência doméstica e o tráfico de seres humanos são os temas mais abordados nos 
PAN. Em relação aos tipos de intervenção, os planos de ação dedicam uma atenção 
crescente às medidas de prevenção (por exemplo, programas de sensibilização, 
formação dos profissionais que contactam com as vítimas, programas de tratamento 
para os agressores) e de apoio (abrigos para mulheres vítimas de violência e linhas 
telefónicas de assistência). Contrariamente, os programas de reinserção orientados 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0054:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0029:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0099:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0606:PT:NOT
http://eeas.europa.eu/human_rights/women/index_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.pt08.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://www.endvawnow.org/fr/articles/144-tribunaux-specialises-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes.html
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/countryinformationpages/spain/LeyViolenciadeGenerofrances_fr.pdf
http://www.government.se/sb/d/4096/a/119861
http://www.government.se/sb/d/4096/a/119861
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para as necessidades das mulheres vítimas de violência (acesso a habitação a preços 
acessíveis, acesso ao emprego e à formação e ajudas ao rendimento) são menos 
frequentes15.  

O Parlamento Europeu 

O Parlamento Europeu fez soar pela primeira vez o alarme para o problema da violência 
contra as mulheres com a sua resolução de 11 de junho de 1986. Desde então, 
desempenha um papel extremamente importante nesta matéria, nomeadamente 
através da sua Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (FEMM). 
Os deputados ao Parlamento Europeu aprovaram um elevado número de textos sobre 
os temas do tráfico e da prostituição forçada das mulheres, da mutilação genital 
feminina16, da luta contra a violência em razão do género e, de um modo mais geral, 
sobre questões relacionadas com a igualdade entre homens e mulheres17.  

Na sua resolução de 26 de novembro de 2009, o Parlamento solicitou à Comissão a 
elaboração de uma proposta de diretiva global relativa ao combate a todas as formas de 
violência contra as mulheres. De igual modo, instou os Estados-Membros a reconhecer 
a violência sexual e a violação de mulheres, nomeadamente no casamento e nas 
relações íntimas não oficializadas e/ou quando cometidas por membros da família do 
sexo masculino, como infrações penais, bem como a assegurar que estas sejam 
automaticamente objeto de ação penal.  

O Parlamento Europeu reiterou o seu apelo com vista à adoção de uma diretiva 
europeia na sua resolução de 5 de abril de 2011, sublinhando que, na UE, as mulheres 
não gozam da mesma proteção perante a violência masculina. Os deputados ao PE 
congratularam-se com o compromisso da Comissão de apresentar uma estratégia neste 
domínio e propuseram uma abordagem global para combater a violência baseada no 
género.  

Mais recentemente, na sua resolução de 6 de fevereiro de 2013, o Parlamento reiterou 
o seu apelo à Comissão no sentido de propor uma estratégia da UE de luta contra a 
violência contra as mulheres, incluindo uma diretiva estabelecendo normas mínimas. Ao 
mesmo tempo, exortou a UE e os Estados-Membros a assinarem e ratificarem a 
Convenção do Conselho da Europa relativa à prevenção e ao combate à violência contra 
as mulheres. 

Finalmente, em janeiro de 2014, a Comissão FEMM adotou um novo relatório de 
iniciativa que contém recomendações à Comissão sobre o combate à violência contra as 
mulheres (que teve como relatora Antonyia Parvanova, ALDE, Bulgária). Este relatório, 
acompanhado por um estudo de avaliação do valor acrescentado europeu, convida o 
Conselho a identificar a violência contra as mulheres como um dos domínios de 
criminalidade enumerados no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE. Além disso, o Parlamento 
solicita à Comissão que elabore, até ao final de 2014, e com base no artigo 84.º do 
TFUE, uma proposta de ato que estabeleça medidas para promover e apoiar a ação dos 
Estados-Membros no domínio da prevenção da violência contra as mulheres. A 
Comissão é igualmente solicitada a apresentar uma estratégia à escala da UE e um 
plano de ação, bem como a criar, nos próximos três anos, um Ano Europeu que ponha 
termo à violência contra as mulheres. O relatório deverá ser submetido à sessão 
plenária antes do final da presente legislatura. 

http://www.arcdoc.ep.parl.union.eu/clara/servlet/DocumentFileManager?document=131778&file=0001.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//PT#def_1_9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2013-45
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140123IPR33503/html/Commission-should-table-a-draft-law-by-2014-to-prevent-violence-against-women
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2004(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504467/IPOL-JOIN_ET(2013)504467_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PT:NOT


 

A violência contra as mulheres na UE 
 

 

 

Members' Research Service 04/02/2014 
130528REV2 Page 7 of 8 

 

Opiniões das partes interessadas 

O Comité Económico e Social Europeu (CESE) teme que a crise económica afete 
gravemente as políticas sociais em muitos Estados-Membros e que se assista ao 
encerramento de centros de acolhimento para mulheres vítimas de violência, à 
supressão de projetos de prevenção e à redução dos orçamentos nacionais para ações 
em matéria de igualdade. A crise e as políticas de austeridade resultam no aumento das 
desigualdades, potenciando os fatores que espoletam a violência, sublinha o CESE.  

O Lóbi Europeu das Mulheres (LEM) apela à UE para que adote um quadro político 
global da UE em matéria de eliminação da violência contra as mulheres e uma diretiva 
neste domínio, apoiando igualmente a ideia de um Ano Europeu contra a Violência. O 
LEM elaborou também um relatório de avaliação dos PAN sobre a violência contra as 
mulheres. Este relatório constata, nomeadamente, que, na sua grande maioria, as ONG 
de mulheres estão desiludidas com a forma como são consultadas pelas autoridades 
nacionais sobre a elaboração e execução dos planos de ação. Além disso, o LEM está a 
levar a cabo uma campanha com vista à abolição da prostituição, à qual aponta o dedo 
como forma de violência exercida sobre as mulheres.  

A rede Women Against Violence in Europe (WAVE) sublinha que poucos países da UE 
criaram uma linha de assistência telefónica funcionando gratuitamente 24 horas/7 dias 
por semana. Paralelamente, o número de lugares nos abrigos para mulheres vítimas de 
violência é insuficiente, visto que, a nível da União, apenas estão disponíveis 50 % dos 
lugares necessários. Por último, a WAVE observa que o número de centros para as 
vítimas de violência sexual é igualmente insuficiente. 

Para aprofundar conhecimentos 
Combatting violence against women: European Added Value Assessment, Direção-Geral dos 
Serviços de Investigação Parlamentar, Parlamento Europeu, 2013, 33 p. 

Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality, Direção-Geral das 
Políticas Internas, Departamento Temático C: Direitos dos Cidadãos e Assuntos Constitucionais, 
Parlamento Europeu, 2014, 89 p. 

Violence against women - Victim Support: Review of the Implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States, Instituto Europeu para a Igualdade de Género, 2012, 142 p. 

The issue of violence against women, Direção-Geral das Políticas Internas, Departamento 
Temático C: Direitos dos Cidadãos e Assuntos Constitucionais, Parlamento Europeu, 2010, 38 p. 

Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies: 
synthesis report, Comissão Europeia, 2010, 207 p.  

Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to standardise 
national legislation on violence against women, violence against children and sexual 
orientated violence, Comissão Europeia, 2010, 210 p. 

Notas 
 

1
 Eliminating all forms of gender-based violence: background note, Conferência «Igualdade entre Mulheres e 

Homens», Comissão Europeia, DG Justiça, setembro de 2011, p. 6; The issue of violence against women in the EU, 
Direção-Geral das Políticas Internas, Parlamento Europeu, março de 2010, p. 11.  

2
 Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies: synthesis report, 

Comissão Europeia, 2010, pp. 81-85. 
3
 Para obter uma ideia geral das definições nacionais, ver: Violence against women and the role of gender equality, 

social inclusion and health strategies: synthesis report, Ibid., p. 37.  

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces/soc/soc465/ces1416-2012_00_00_tra_ac.doc&language=PT
http://www.womenlobby.org/?lang=fr
http://www.womenlobby.org/spip.php?article935&lang=fr
http://www.womenlobby.org/spip.php?article2481&lang=fr
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique187&lang=fr
http://www.wave-network.org/content/woman-against-violence-europe-wave
http://www.wave-network.org/sites/default/files/WAVE%20COUNTRY%20REPORT%202012.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504467/IPOL-JOIN_ET(2013)504467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET%282014%29493040_EN.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Violence-against-Women-Victim-Support-Report.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Violence-against-Women-Victim-Support-Report.pdf
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/poldepc/equality/pe419623_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20110405MLT17038/media_20110405MLT17038.pdf
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20110405MLT17038/media_20110405MLT17038.pdf
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20110405MLT17038/media_20110405MLT17038.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/background-paper-eliminating-gender-violence_en.pdf
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/poldepc/equality/pe419623_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en
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4
 Dados relativos ao ano de 2006. Ver: Estimation de la mortalité liée aux violences conjugales en Europe, synthèse 

du rapport scientifique, Psytel, junho de 2010, p. 5. O relatório científico e a respetiva síntese estão disponíveis no 
endereço: http://www.psytel.eu/violences.php.  

   Sobre o tema dos homens vítimas de violência por parte da cônjuge, ver: Les hommes aussi sont victimes de 
violence conjugale, Le Figaro, agosto de 2010. 

5
 Dados relativos ao ano de 2006. Ver: Estimation du coût des violences conjugales en Europe: synthèse du rapport 

scientifique, Psytel, junho de 2009. Além disso, o relatório demonstra que o aumento de um euro no orçamento 
das políticas de prevenção permite economizar 87 euros de custos globais, dos quais 30 euros em custos diretos, 
pp. 3-4. O relatório científico e a respetiva síntese estão disponíveis no endereço: 
http://www.psytel.eu/violences.php. A questão dos custos da violência é igualmente abordada em Combattre la 
violence à l'égard des femmes: étude du bilan des mesures et actions prises dans les États membres du Conseil de 
l'Europe, Conselho da Europa, 2006, pp. 8-12.  

6
  Combatting violence against women: European Added Value Assessment, Direção-Geral dos Serviços de 

Investigação Parlamentar, Parlamento Europeu, 2013, p. 24.  
7
 The impact of the global economic crisis on women's well-being and empowerment, SIDA, dezembro de 2010, 

pp. 40-41; The world economic and financial crisis: what will It mean for gender equality?, UNIFEM, julho de 2009.  
8
 Na sua Recomendação Geral n.º 19 (1992), a Comissão para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres 

contribuiu para o reconhecimento da violência contra as mulheres como uma forma de discriminação na aceção 
da Convenção. 

9
 No âmbito do programa Daphne, a Comissão financiou um estudo para avaliar as possibilidades e necessidades de 

uma harmonização das legislações nacionais em matéria de violência contra as mulheres e as crianças e de 
violência em razão da orientação sexual. Este estudo considera que, do ponto de vista do direito europeu, seria 
difícil determinar uma base jurídica adequada para várias das normas mínimas propostas, pelo que será adequado 
e oportuno que a UE recorra ao método aberto de coordenação (MAC) para incentivar uma maior convergência 
no conjunto dos Estados-Membros. Ver: pp. 188-190. 

10
 Estas diretivas proíbem o assédio relacionado com o sexo de uma pessoa e o assédio sexual, considerando-os uma 

discriminação em razão do género. 
11

  Aplicável a partir de 11 de janeiro de 2015, este regulamento é importante para as mulheres vítimas de violência 
doméstica que pretendam exercer o seu direito de livre circulação na UE. 

12
 Protéger les femmes contre la violence: étude analytique des résultats du troisième cycle de suivi de la mise en 

œuvre de la Recommandation REC (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence, Conselho da Europa, 
2010, pp. 40-41.  

13
  Ibid., pp. 14-15.  

14
 Violence against women - victim support: review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 

Member States, Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), 2012, pp. 21-22; Violence against women 
and the role of gender equality, social inclusion and health strategies, Op. cit., pp. 107-113. 

15
 Ibid., pp. 113-131; pp. 138-164. 

16
  Nas suas resoluções de 2009 e de 2012, o Parlamento sublinhou que centenas de milhares de mulheres europeias 

são afetadas pela mutilação genital feminina e instou a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas com 
vista à eliminação desta prática. A Comissão realizou, em maio de 2013, uma consulta pública neste domínio. Esta 
consulta, bem como o relatório do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, serviu de base à Comissão para 
a formulação de uma série de ações, ver: sobre a eliminação da mutilação genital feminina, COM (2013) 833 Final 
de 25 de novembro de 2013.  

17
 The issue of violence against women in the EU, Op. cit., p. 38. 
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