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Proposta de resolução Alteração

15. Urge os Estados-Membros, na sua 
resposta à pandemia de COVID-19, a dar 
resposta à violência com base no género 
enfrentada por mulheres e raparigas, 
mormente mulheres transexuais, 
intersexuais, pessoas não binárias e não 
convencionais em termos de género; insta 
os Estados-Membros a continuarem a 
analisar os dados e as tendências em 
matéria de prevalência de todas as formas 
de violência doméstica e baseada no 
género, bem como as suas consequências 
para as crianças, enquanto estiverem em 
vigor medidas de confinamento e durante o 
período imediatamente a seguir; reconhece 
que as respostas públicas têm sido 
insuficientes para combater a violência 
contra as mulheres e as raparigas e ter 
devidamente em conta a necessidade de 
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prevenir a violência contra as mulheres nos 
planos de resposta a emergências, bem 
como em futuras emergências, ao não 
contemplarem a introdução de derrogações 
às regras de confinamento, a criação de 
linhas de apoio e de ferramentas e sinais de 
partilha de informações, a garantia de um 
acesso permanente aos serviços de saúde, a 
preservação do acesso seguro a clínicas 
legais e abrigos ou alojamento alternativo 
com capacidade suficiente, a serviços de 
polícia e de justiça e a tribunais de 
emergência para que fossem decretadas 
ordens de restrição e/ou proteção 
adequadas e a garantia de que estas são 
consideradas essenciais; solicita aos 
Estados-Membros que criem sistemas 
seguros e flexíveis de alerta de emergência, 
facultem novos serviços de assistência por 
telefone, correio eletrónico e mensagens de 
texto para a sensibilização direta da polícia 
e serviços em linha, tais como linhas de 
apoio, aplicações ocultas, plataformas 
digitais, redes de farmácias, e que 
disponibilizem financiamento de 
emergência para apoiar os serviços, as 
organizações não governamentais e as 
organizações da sociedade civil (OSC); 
exorta os Estados-Membros a garantir que 
os serviços de apoio adotam uma 
abordagem coordenada para identificar as 
mulheres em risco, para assegurar que 
todas estas medidas estejam disponíveis e 
sejam acessíveis a todas as mulheres e 
raparigas dentro da respetiva jurisdição, 
inclusive às mulheres e jovens com 
deficiência, independentemente do seu 
estatuto migratório, e a proporcionar 
formação sensível ao género aos 
trabalhadores da saúde, bem como aos 
agentes da polícia e aos membros do poder 
judicial da linha da frente; convida os 
Estados-Membros a partilhar as inovações 
e as boas práticas nacionais na abordagem 
da violência baseada no género para 
melhor identificar e incentivar práticas 
eficientes, e convida a Comissão a 
promover essas práticas;
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