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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 

Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 

fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que o artigo 2.º do Tratado da União Europeia (TUE) estabelece que a 

União se funda «nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da 

democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, 

incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias»; 

B. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental e um 

princípio comum da UE, estando ainda longe de ter sido atingida; Considerando que os 

artigos 21.º e 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia estabelecem que 

é proibida a discriminação em razão do sexo; que a violência contra as mulheres constitui 

uma manifestação brutal das desigualdades entre os homens e as mulheres e representa 

uma das formas mais disseminadas de violação dos direitos fundamentais na Europa; 

C. Considerando que o artigo 4.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

proíbe todas as formas de tratos ou penas desumanos ou degradantes; 

D. Considerando que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos estão consagrados enquanto 

direitos humanos fundamentais e constituem elementos essenciais da dignidade humana1; 

que a recusa de realizar uma interrupção da gravidez em caso de risco de vida representa 

uma grave violação dos direitos humanos; 

E. Considerando que, apesar de certos progressos realizados em determinados domínios nos 

últimos anos, uma em cada duas mulheres sofreram em algum momento da sua vida uma 

ou várias formas de assédio sexual e que uma em cada três mulheres da UE foi vítima de 

violência física e/ou sexual no decorrer da sua vida, após os 15 anos de idade2; 

Considerando que, na UE, cerca de 500 000 mulheres foram alvo de mutilação genital 

feminina3 e que a violência contra as mulheres e raparigas constitui um importante 

obstáculo à igualdade entre mulheres e homens e uma violação dos direitos fundamentais, 

continuando a ser uma das mais disseminadas formas de violação dos direitos humanos na 

UE; 

F. Considerando que, de acordo com as conclusões de um inquérito realizado em 2014 pela 

Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a maioria das mulheres que foram 

vítimas de atos de violência não denuncia a sua experiência à polícia; 

G. Considerando que a violência contra as mulheres não está prevista explicitamente no 

direito da União como forma de discriminação com base no sexo, que existem apenas três 

sistemas jurídicos nacionais que a preveem (Espanha, Suécia e Alemanha) e que, por 

                                                 
1 Programa de Ação da CIPD, pontos 7.2 e 7.3.  
2 Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), «Violence against women: an EU-wide survey. 

Main results» (2014) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf 
3 De acordo com os dados fornecidos pela Comissão num estudo intitulado «European Commission actions to 

combat violence against women» (janeiro de 2015). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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conseguinte, a violência contra as mulheres não é considerada uma questão de fundo em 

matéria de igualdade; considerando que os Estados-Membros adotam uma abordagem ad 

hoc para a definição de violência contra as mulheres e de violência com base no sexo e 

que as definições variam consideravelmente nas diferentes legislações nacionais, o que 

impossibilita a comparação dos dados nesta matéria; 

H. Considerando que a punição dos autores de crimes com penas adequadas aos crimes 

cometidos tem certamente um efeito dissuasivo nas violações dos direitos fundamentais, 

mas que o objetivo principal deve ser o de prevenir (mediante a aplicação de medidas 

educativas e culturais) e não o de intervir a posteriori;  

I. Considerando que a violência contra as mulheres constitui a violação dos direitos 

humanos mais disseminada na União Europeia e no mundo, afeta todos os estratos sociais, 

independentemente da idade, do nível de educação, dos rendimentos, da posição social e 

do país de origem ou residência, e representa um obstáculo significativo à igualdade entre 

homens e mulheres; 

J. Considerando que os abusos sofridos pelas mulheres incluem violência física e 

psicológica, violação, maus-tratos a menores, abusos com base na religião ou convicções, 

abusos sexuais e perseguições, violência doméstica, nomeadamente por causa das novas 

tecnologias e da internet, através de linguagem misógina, ameaças e difamações em linha, 

e que, em casos extremos, estes atos de violência dão azo a feminicídios e/ou aos 

chamados crimes de honra, constituindo uma violação dos direitos fundamentais da 

mulher em termos de dignidade, igualdade de tratamento e acesso à justiça, tal como 

definido pelas Nações unidas; considerando que as mulheres e as raparigas têm direito ao 

gozo e à proteção, em condições de igualdade, de todas as liberdades fundamentais nos 

domínios político, económico, social, cultural e civil ou em qualquer outro domínio1; 

K. Considerando que o acesso à justiça é um direito humano e que a igualdade no acesso à 

justiça para homens e mulheres é fundamental para alcançar a igualdade de género; 

considerando que as mulheres são frequentemente confrontadas com obstáculos 

socioeconómicos à justiça, nomeadamente em termos de independência económica, 

ausência de recursos financeiros ou de assistência jurídica, ou ainda de estereótipos 

culturais que geram receio ou vergonha, bem como com obstáculos processuais, tais como 

a morosidade dos processos penais, práticas discriminatórias e baixos índices de 

condenação; considerando que as mulheres e raparigas migrantes, refugiadas, 

provenientes de meios rurais ou pertencentes a minorias ou ao grupo LGBTI podem ser 

objeto de maiores preconceitos institucionais no acesso à justiça de que as outras 

mulheres; 

L. Considerando que o tráfico e a exploração sexual de mulheres e crianças constituem uma 

clara violação dos direitos humanos, da dignidade humana e dos princípios fundamentais 

do direito e da democracia; que as mulheres são hoje mais vulneráveis a estas ameaças 

devido ao aumento da insegurança económica e ao maior risco de desemprego e pobreza; 

M. Considerando que, num mercado de trabalho tradicionalmente caracterizado pela 

                                                 
1Artigo 1.º da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, de 20 de 

dezembro de 1993 (A/RES/48/104). 
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segregação de género, a dificuldade de encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e 

a vida privada e a subvalorização das competências e do trabalho das mulheres são 

algumas das causas complexas da persistência da disparidade salarial entre homens e 

mulheres e da desigualdade nas pensões de reforma; 

N. Considerando que a discriminação em razão do género afeta a participação das mulheres 

no mercado de trabalho, sobretudo das mulheres mais velhas, das mulheres com 

deficiência, das mulheres migrantes e das mulheres pertencentes a minorias étnicas e 

culturais; 

O. Considerando que o acesso em massa à Internet torna ainda maiores as possibilidades de 

violência física e psicológica contra as mulheres, nomeadamente o aliciamento em linha; 

P. Considerando que a discriminação em razão do sexo continua a persistir, com graves 

repercussões na vida privada, familiar e profissional, e que muitas vezes ocorre nos 

domínios da educação, da formação e dos serviços; que se verificam frequentemente casos 

de discriminação múltipla das mulheres com base em razões que não o género, tal como a 

origem étnica, a crença, a classe, a orientação sexual, a religião ou a deficiência; 

Q. Considerando que a crise económica e as políticas de austeridade aplicadas em muitos 

Estados-Membros da UE impuseram uma restrição dos fundos disponíveis e uma redução 

dos serviços públicos de assistência às mulheres vítimas de violência, com repercussões 

negativas que prejudicam os seus direitos fundamentais e expõem as mulheres a um maior 

risco de pobreza, de exclusão, de discriminação e de violência; 

1. Insta a Comissão a incluir a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, enquanto direitos 

humanos fundamentais, na estratégia da UE em matéria de saúde, a fim de garantir a 

coerência entre as políticas de direitos humanos da UE a nível interno e externo, tal como 

solicitado pelo Parlamento em 10 de março de 20151; 

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem o direito de acesso a 

contracetivos seguros e modernos e à educação sexual; 

3. Exorta os Estados-Membros a garantirem a aplicação de estratégias nacionais em prol do 

respeito e da salvaguarda dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva das mulheres; 

insiste no papel que cabe à União Europeia em matéria de sensibilização e promoção de 

boas práticas neste domínio, dado que a saúde é um direito humano fundamental 

indispensável ao exercício de outros direitos humanos. 

4. Solicita à Comissão que recomende aos Estados-Membros medidas específicas para 

combater as discriminações múltiplas; 

5. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam uma estratégia e um plano de 

ação para combater todas as formas de violência com base no sexo e a homofobia, 

reforçando a prevenção e garantindo a proteção e a assistência às vítimas, dando particular 

atenção às pessoas mais vulneráveis, como os menores, os idosos, as pessoas com 

deficiência, os refugiados, os requerentes de asilo e as vítimas de discriminações 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0050. 
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múltiplas; insta a Comissão a apresentar uma estratégia concreta e ambiciosa em matéria 

de igualdade de género para o período pós-2015; 

6. Apela aos Estados-Membros para que criem redes de centros de apoio e abrigo para 

mulheres vítimas de tráfico e prostituição, garantindo apoio psicológico, médico, social e 

jurídico, e que promovam medidas que integrem as vítimas em empregos estáveis e com 

direitos; 

7. Condena firmemente todas as formas de violência física e psicológica, incluindo a 

violência sexual, cometidas contra as mulheres; solicita à UE e aos Estados-Membros que 

garantam a prestação de assistência e proteção às vítimas; 

8. Insta os Estados-Membros a aplicarem plenamente a Diretiva 2012/29/UE, que estabelece 

normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, 

e a Diretiva 2011/99/UE, relativa à decisão europeia de proteção; 

9. Considera que as formas de violência contra as mulheres, como os crimes de honra, o 

casamento de menores, o tráfico, a mutilação genital feminina e a violência doméstica, 

constituem violações graves dos direitos humanos que não deveriam, em caso algum, ser 

justificadas pela religião, pela cultura e pela tradição; 

10. Salienta que, para combater eficazmente a violência contra as mulheres e a impunidade, é 

necessária uma mudança de atitude para com as mulheres e as raparigas na sociedade, 

dado que as mulheres estão representadas, com demasiada frequência, em funções 

subordinadas e que a violência contra elas é, em demasiados casos, tolerada ou 

desvalorizada; 

11. Solicita aos Estados-Membros que facilitem o acesso à justiça às mulheres vítimas de 

violência, promovendo simultaneamente o intercâmbio de boas práticas. 

12. Salienta a necessidade de eliminar os obstáculos à justiça baseados no género existentes 

nos Estados-Membros, em termos socioeconómicos e processuais, e insta a Comissão e os 

Estados-Membros a tomarem medidas para os eliminar; solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que melhorem a recolha de dados repartidos por género respeitantes aos 

obstáculos à justiça; 

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a ratificarem a Convenção de Istambul, que é um 

instrumento eficaz para combater a violência contra as mulheres e as raparigas de uma 

forma global, incluindo a violação conjugal, a violência doméstica e a mutilação genital 

feminina; 

14. Manifesta a sua profunda preocupação com as práticas de mutilação genital, que 

constituem uma forma de violência grave contra as mulheres e as raparigas e uma 

violação inadmissível do seu direito à integridade física; insta a União e os seus Estados-

Membros a exercerem uma grande vigilância e a combaterem estas práticas no seu 

território, a fim de as erradicar o mais rapidamente possível; solicita, em particular, aos 

Estados-Membros que adotem uma abordagem firme e dissuasora, formando os 

profissionais que trabalham com os migrantes, reprimindo e punindo de forma eficaz e 

sistemática os autores de mutilações genitais, aplicando neste contexto uma tolerância 
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zero; insiste na necessidade de estas ações serem acompanhadas de campanhas de 

informação e sensibilização dirigidas aos grupos em questão; congratula-se com o facto de 

a legislação europeia em matéria de asilo considerar as vítimas de mutilações genitais 

pessoas vulneráveis e incluir estas práticas nos critérios a ter em conta para a análise dos 

pedidos de asilo; 

15. Solicita às instituições e aos Estados-Membros da UE que analisem o impacto das 

medidas de austeridade, propostas e aplicadas, nos direitos fundamentais numa perspetiva 

de género, tendo em conta as repercussões desproporcionadas dessa medidas nas 

mulheres; insta as instituições da UE a tomarem medidas corretivas sem demora sempre 

que as medidas de austeridade tenham um impacto negativo nos direitos económicos, 

sociais e culturais das mulheres; 

16 Recorda que muitas mulheres são ainda vítimas de assédio sexual no local de trabalho, em 

todos os setores do mercado de trabalho; insta os Estados-Membros a lançarem 

campanhas de sensibilização dirigidas tanto ao setor privado como à função pública; insta 

igualmente os Estados-Membros a combaterem a impunidade neste domínio; 

17. Manifesta a sua preocupação com a sub-representação das mulheres nos processos de 

tomada de decisão, nas empresas e seus conselhos de administração e nos contextos 

científico e político, tanto ao nível nacional como internacional (grandes empresas, 

eleições nacionais e europeias), mas, sobretudo, ao nível local; solicita que seja prestado 

apoio às mulheres nos seus esforços de desenvolvimento profissional para ocupar cargos 

executivos, e insta as instituições europeias a dedicarem maior atenção aos dados segundo 

os quais as mulheres representam apenas 17,8 % dos membros dos conselhos de 

administração das grandes empresas com participação pública e das empresas cotadas em 

bolsa; 

18. Congratula-se com o facto de o relatório sobre a aplicação da Carta dos Direitos 

Fundamentais dedicar um ponto à diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e 

mulheres no cargo de administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa, como 

medida de promoção dos direitos fundamentais a fim de alcançar uma verdadeira 

igualdade entre homens e mulheres nos conselhos de administração; 

19. Solicita à Comissão que sensibilize a coletividade para a necessidade de promover uma 

cultura do respeito e da tolerância e de pôr termo a todas as formas de discriminação 

contra as mulheres; 

20. Salienta que as mulheres representam mais de metade das pessoas com diplomas de 

pós-graduação; considera que, enquanto não existir uma representação paritária de 

homens e mulheres em lugares de grande responsabilidade, será necessário adotar 

medidas de discriminação positiva; solicita aos Estados-Membros que tomem todas as 

medidas necessárias para promover a presença das mulheres em altos cargos; 

21. Salienta que as disparidades salariais entre homens e mulheres constituem uma 

discriminação inadmissível e contrária aos Tratados da UE (artigo 157.º do TFUE); 

lamenta que, na UE, a remuneração das mulheres continue a ser em média 16 % inferior à 

dos homens para trabalho igual; insta os Estados-Membros a velarem por que o princípio 

de remuneração igual para trabalho igual seja respeitado em todos os setores do mercado 
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de trabalho; 

22. Solicita à Comissão que proceda a uma monitorização constante da situação do respeito 

dos direitos fundamentais com base em dados repartidos por género; 

23. Insta os Estados-Membros a conferirem independência e autonomia financeira aos 

organismos nacionais responsáveis pela igualdade de género, para que possam dotar-se do 

pessoal necessário e realizar um trabalho consistente; acentua a importância da 

cooperação entre os Estados-Membros e o Parlamento em questões de igualdade de 

géneros, com vista a executar planos de ação e recomendações específicas no que toca à 

promoção da igualdade, ao combate à violência contra as mulheres e à consecução de um 

elevado nível de inclusão das mulheres na sociedade, independentemente dos Estados-

Membros onde se encontrem;  

24. Apela à Comissão Europeia para que aumente o seu financiamento a projetos e parcerias 

entre os Estados-Membros e organizações não-governamentais de reconhecida 

experiência que apoiem as mulheres vítimas de tráfico e de prostituição; 

25. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tenham em consideração a evolução 

demográfica e as alterações da dimensão e composição dos agregados familiares ao 

elaborar políticas orçamentais, regimes de segurança social e serviços públicos; assinala 

que o número de pessoas que vivem sós está a aumentar na maioria dos 

Estados-Membros, mas que a maior parte das políticas discrimina, direta ou 

indiretamente, essas pessoas e as coloca numa situação injusta de desvantagem; considera 

que as pessoas não devem ser beneficiadas ou prejudicadas em função da dimensão e da 

composição dos agregados familiares a que pertencem; insta, por conseguinte, à adoção de 

políticas neutras no que toca à dimensão ou composição dos agregados familiares; 

26. Apela aos Estados-Membros e às instituições da UE para que colaborem com o Instituto 

Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) e a Agência dos Direitos Fundamentais, em 

nome de uma vontade comum de combater a violência e a discriminação em razão do 

género; 

27. Solicita aos Estados-Membros que reforcem a sua reação aos trolls das redes sociais que 

visam as mulheres de forma desproporcionada com assédio em linha; 

28. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem e promoverem o papel da 

educação formal e informal na realização da igualdade de género, através da emancipação 

das mulheres e das pessoas LGBTI, e, assim, na proteção dos seus direitos fundamentais; 

29. Solicita aos Estados-Membros que revejam as suas legislações nacionais, a fim de revogar 

as disposições que constituam uma discriminação contra as mulheres, como foi o caso, 

recentemente, das disposições relativas ao regime nacional de aposentação de um 

Estado-Membro, que determinavam uma «idade normal de reforma» diferente em função 

do sexo e, no caso dos pedidos apresentados por mulheres, em função do número de filhos 

criados1; 

                                                 
1Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 11 de abril de 2013, Blanka Soukupová contra 
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30. Insta a UE e os Estados-Membros a reconhecerem os direitos inalienáveis das mulheres e 

das raparigas à integridade física e à autonomia em matéria de tomada de decisões.

                                                                                                                                                         
Ministerstvo zemědělství, UE:C:2013:223. 
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