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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre o combate à violência com base no género: 
ciberviolência
(2020/2035(INL))

Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 8.º, o artigo 83.º, n.º 1, e os artigos 84.º e 225.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
os seus artigos 7.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º, 21.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º e 47.º,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de março de 2020, intitulada «Uma 
União da Igualdade: Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025», em especial o 
objetivo de pôr termo à violência e aos estereótipos de que as mulheres e as raparigas 
são vítimas,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 14 de abril de 2021, sobre a Estratégia 
da UE em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos 2021-2025,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de setembro de 2017, intitulada 
«Combater os conteúdos ilegais em linha – Rumo a uma responsabilidade reforçada das 
plataformas em linha»,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 24 de junho de 2020, intitulada 
«Estratégia da UE sobre os direitos das vítimas (2020-2025)»,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de novembro de 2020, intitulada 
«União da Igualdade: Estratégia para a igualdade de tratamento das pessoas LGBTIQ 
2020-2025»,

– Tendo em conta a proposta da Comissão tendo em vista uma decisão do Conselho 
relativa à celebração, pela União Europeia, da Convenção do Conselho da Europa para a 
Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
um mercado único dos serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a 
Diretiva 2000/31/CE.

– Tendo em conta o Código de Conduta em matéria de luta contra o discurso de ódio 
ilegal em linha, publicado pela Comissão em maio de 2016, e a quinta ronda de 
monitorização, da qual resultou a ficha de informação sobre a 5.ª ronda de 
monitorização do Código de Conduta,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, aberta à assinatura em Istambul, 
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em 11 de maio de 2011,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa sobre o Cibercrime, de 23 de 
novembro de 2001,

– Tendo a sua Resolução, de 21 de janeiro de 2021, sobre a Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de junho de 2021, sobre a promoção da 
igualdade de género no ensino e nas carreiras relacionadas com a ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática (CTEM)2

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de março de 2021, sobre a proclamação da UE 
como zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de fevereiro de 2021, sobre a aplicação da 
Diretiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à 
proteção das vítimas4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de fevereiro de 2021, sobre os desafios futuros 
em matéria de direitos das mulheres na Europa: mais de 25 anos após a Declaração e a 
Plataforma de Ação de Pequim5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de janeiro de 2021, sobre a perspetiva de género 
na crise da COVID-19 e no período pós-crise6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de janeiro de 2021, sobre colmatar o fosso 
digital entre homens e mulheres: participação das mulheres na economia digital7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2020, sobre o reforço da 
liberdade dos meios de comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, 
discursos de ódio, desinformação e o papel das plataformas8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de abril de 2020, sobre uma ação coordenada da 
UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências9,

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a adesão da UE à 
Convenção de Istambul e outras medidas para combater a violência de género10,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o retrocesso em 

1 JO C 456 de 10.11.2021, p. 208.
2 Textos aprovados, P9_TA(2021)0025.
3 Textos aprovados, P9_TA(2021)0089.
4 JO C 465 de 17.11.2021, p. 30.
5 JO C 465 de 17.11.2021, p. 160.
6 JO C 456 de 10.11.2021, p. 191.
7 JO C 456 de 10.11.2021, p. 232.
8 JO C 425 de 20.10.2021, p. 28.
9 JO C 316 de 6.8.2021, p. 2.
10 JO C 232 de 16.6.2021, p. 48.
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matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE11,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de setembro de 2018, sobre medidas para evitar 
e combater o assédio moral e sexual no local de trabalho, em locais públicos e na vida 
política na UE12,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de abril de 2018, sobre capacitar as mulheres e 
as raparigas através do setor digital13,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de outubro de 2017, sobre a luta contra o assédio 
sexual e os abusos sexuais na UE14,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de outubro de 2017, sobre a luta contra a 
cibercriminalidade15,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de setembro de 2017, sobre a proposta de 
decisão do Conselho relativa à celebração, pela União Europeia, da Convenção do 
Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica16,

– Tendo em conta as disposições dos instrumentos jurídicos das Nações Unidas no 
domínio dos direitos humanos, nomeadamente os relativos aos direitos das mulheres e 
das crianças, e outros instrumentos das Nações Unidas sobre a violência contra as 
mulheres e as crianças,

– Tendo em conta as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de 
dezembro de 2020, intituladas «Intensificação dos esforços para prevenir e eliminar 
todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas» (A/RES/75/161) e «O 
direito à privacidade na era digital» (A/RES/75/176),

– Tendo em conta a Resolução do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 
5 de julho de 2018, intitulada «Acelerar os esforços para eliminar a violência contra as 
mulheres e as raparigas: prevenir e combater a violência contra as mulheres e as 
raparigas em contextos digitais» (A/HRC/RES/38/5),

– Tendo em conta os relatórios das Relatoras Especiais das Nações Unidas sobre a 
violência contra as mulheres, as suas causas e consequências, em particular o relatório 
de 18 de junho de 2018 sobre a violência em linha contra as mulheres e raparigas numa 
perspectiva de direitos humanos (A/HRC/38/47), o relatório de 6 de maio de 2020 sobre 
o combate à violência contra as mulheres jornalistas (A/HRC/44/52) e o relatório de 24 
de julho de 2020 sobre a interseção entre a pandemia da doença provocada pelo 
coronavírus (COVID-19) e a pandemia da violência de género contra as mulheres, com 
especial ênfase na violência doméstica e na iniciativa «paz no lar»,

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas, de 20 de dezembro de 1993, sobre a 

11 JO C 449 de 23.12.2020, p. 102.
12 JO C 433 de 23.12.2019, p. 31.
13 JO C 390 de 18.11.2019, p. 28.
14 JO C 346 de 27.9.2018, p. 192.
15 JO C 346 de 27.9.2018, p. 29.
16 JO C 337 de 20.9.2018, p. 167.
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Eliminação da Violência contra as Mulheres,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 10 de dezembro de 1984,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 18 de dezembro de 1979,

– Tendo em conta a Recomendação Geral n.º 35 do Comité para a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres, de 14 de julho de 2017, sobre a violência de género 
contra as mulheres, que atualiza a recomendação geral n.º 19,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 20 
de novembro de 1989,

– Tendo em conta a Observação Geral n.º 13 do Comité dos Direitos da Criança, de 18 de 
abril de 2011, sobre o direito da criança a não ser sujeita a qualquer forma de violência,

– Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e, em particular, o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 5 sobre a igualdade de género,

– Tendo em conta o relatório da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa 
sobre a segurança das mulheres jornalistas em linha17,

– Tendo em conta o estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, intitulado 
«Combating gender-based violence: Cyber violence – European added value 
assessment» (Combater a violência de género: ciberviolência – avaliação sobre o valor 
acrescentado europeu),

– Tendo em conta o estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, intitulado 
«Cyber violence and hate speech online against women» (Ciberviolência e discurso de 
ódio em linha contra as mulheres),

– Tendo em conta o Índice de Igualdade de Género do Instituto Europeu para a Igualdade 
de Género,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de 
crianças e a pornografia infantil, e que substitui a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do 
Conselho18,

– Tendo em conta a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à 
proteção das vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho19,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/1232 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de julho de 2021, relativo a uma derrogação temporária de 

17 https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf
18 JO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
19 JO L 315 de 14.11.2012, p. 57. 
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determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE no que respeita à utilização de 
tecnologias por prestadores de serviços de comunicações interpessoais independentes do 
número para o tratamento de dados pessoais e outros para efeitos de combate ao abuso 
sexual de crianças em linha20,

– Tendo em conta o relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(FRA), de 3 março de 2014, intitulado «Violence against women: an EU-wide survey» 
(Violência contra as mulheres: um inquérito à escala da União Europeia),

– Tendo em conta o relatório da FRA, de 14 de maio de 2020, intitulado «EU LGBTI II: 
A long way to go for LGBTI equality» (Segundo inquérito da UE sobre as pessoas 
LGBTI: Um longo caminho a percorrer para a igualdade LGBTI)21,

– Tendo em conta o parecer jurídico do Advogado-Geral do Tribunal de Justiça da União 
Europeia sobre a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, que visa clarificar a incerteza 
jurídica sobre se e como a União pode celebrar e ratificar a Convenção, emitido em 11 
de março de 202122, 

– Tendo em conta o trabalho da Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária 
Penal (Eurojust) e da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), 
incluindo o Centro Europeu da Cibercriminalidade desta última, e a sua avaliação da 
ameaça da criminalidade organizada na Internet, 

– Tendo em conta os artigos 47.º e 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade 
dos Géneros, nos termos do artigo 58.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A9-0338/2021),

A. Considerando que a igualdade de género é um valor fundamental e um objetivo central 
da União, que deve refletir-se em todas as suas políticas; que o direito à igualdade de 
tratamento e à não discriminação é um direito fundamental consagrado no artigo 2.º e 
no artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE), nos artigos 8.º, 10,º, 19.º e 
157.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e nos artigos 21.º e 
23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a «Carta»); que o primeiro 
objetivo da Estratégia da União para a Igualdade de Género 2020-2025 se centra na 
erradicação da violência de género, descrevendo-a como «um dos maiores desafios da 
nossa sociedade», uma vez que afeta as mulheres a todos os níveis da sociedade, 
independentemente da idade, do nível de instrução, dos rendimentos, do contexto social 
e do país de origem ou residência, e constitui um dos obstáculos mais importantes à 
consecução da igualdade de género;  

20 JO L 274 de 30.7.2021, p. 41. 
21 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&amp;doclang=en



PE691.453v01-00 8/37 RR\1244922PT.docx

PT

B. Considerando que a violência contra as mulheres e as raparigas e outras formas de 
violência de género são generalizadas na União e devem ser entendidas como uma 
forma extrema de discriminação com enorme impacto nas vítimas, nas suas famílias e 
comunidades, e como uma violação dos direitos humanos resultante da desigualdade de 
género, que essa violência contribui para perpetuar e reforçar; que a violência de género 
assenta na repartição desigual do poder entre homens e mulheres, em estruturas e 
práticas patriarcais e normas de género estabelecidas, no sexismo, em estereótipos de 
género nocivos e em preconceitos que conduziram ao domínio e à discriminação, por 
partes dos homens, das mulheres e das raparigas em toda a sua diversidade, incluindo as 
pessoas LGBTIQ;

C. Considerando que a violência contra as mulheres deve ser entendida como qualquer ato 
de violência de género que resulte, ou possa resultar, em danos ou sofrimentos físicos, 
sexuais, psicológicos ou económicos para as mulheres, incluindo a ameaça de tais atos, 
a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, quer ocorra na vida pública ou na vida 
privada, quer seja perpetrado em linha ou fora de linha;

D. Considerando que as mulheres e as raparigas em toda a sua diversidade e as 
pessoas LGBTIQ podem ser alvo de ciberviolência de género em razão do seu género, 
da identidade de género, da expressão de género ou de características sexuais; que as 
formas transversais de discriminação, nomeadamente a discriminação com base na raça, 
na língua, na religião, na crença, na origem nacional ou social, na pertença a uma 
minoria nacional ou étnica, no nascimento, na orientação sexual, na idade, no estado de 
saúde, na deficiência, no estado civil ou no estatuto de migrante ou refugiado, podem 
exacerbar as consequências da ciberviolência de género; que a Estratégia da União para 
a Igualdade de Tratamento das pessoas LGBTIQ recorda que todas as pessoas têm 
direito à segurança, em casa, em público ou em linha; 

E. Considerando que o segundo inquérito da UE sobre as pessoas LGBTIQ realizado pela 
FRA mostra que 10 % das pessoas LGBTIQ tinham sido vítimas de ciberassédio no ano 
anterior ao do inquérito por serem quem são, inclusive nas redes sociais; que as pessoas 
transexuais e intersexuais são proporcionalmente mais afetadas (16 %); que os 
adolescentes com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos foram o grupo que 
mais enfrentou ciberassédio por ser LGBTIQ (15 %), em comparação com outros 
grupos etários (7 % – 12 %);

F. Considerando que a violência contra as mulheres e as raparigas em toda a sua 
diversidade e a violência de género assumem formas e manifestações diferentes, mas 
não se excluem mutuamente; que existe uma interligação entre a violência em linha e a 
violência fora de linha, e que estas formas de violência são indissociáveis, já que a 
violência em linha pode preceder, acompanhar ou ser um prolongamento da violência 
fora de linha; que, por conseguinte, a ciberviolência de género deve ser entendida como 
um prolongamento da violência de género fora de linha no ambiente em linha;

G. Considerando que o estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS) 
intitulado «Combating gender-based violence: Cyber violence – European added value 
assessment» sobre a ciberviolência de género estima que entre 4 a 7 % das mulheres na 
União foram vítimas de ciberassédio nos 12 meses anteriores ao estudo, enquanto entre 
1 e 3 % foram vítimas de ciberperseguição; que a ciberperseguição assume múltiplas 
formas e constitui a forma mais comum de discurso de ódio, isolado ou em combinação, 
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e que durante demasiado tempo não foi reconhecida nem objeto de medidas; que o 
inquérito da World Wide Web Foundation realizado em 2020 entre inquiridos de 
180 países revelou que 52 % das mulheres jovens e raparigas foram vítimas de abusos 
em linha, como a partilha de imagens, vídeos ou mensagens privadas sem o seu 
consentimento, mensagens maldosas e humilhantes, linguagem abusiva e ameaçadora, 
assédio sexual e conteúdos falsos, e que 64 % de todos os inquiridos declararam 
conhecer alguém que teve essa experiência; 

H. Considerando que as mulheres jovens e as raparigas estão expostas a um maior risco de 
ciberviolência, em particular nas formas de ciberassédio e ciberintimidação; que pelo 
menos 12,5 % dos casos de intimidação escolar ocorrem em linha; que, hoje em dia, os 
jovens estão cada vez mais ligados às redes sociais numa idade mais precoce; que estas 
formas de violência reforçam o peso das desigualdades sociais, já que, muitas vezes, os 
jovens mais desfavorecidos são o alvo; que, segundo a UNICEF, as raparigas são 
assediadas duas vezes mais que os rapazes; que, de acordo com este inquérito, as 
mulheres são mais céticas quanto à utilização responsável dos seus dados pelas 
empresas tecnológicas;

I. Considerando que, em 2014, de acordo com o relatório da FRA, de 3 março de 2014, 
intitulado «Violence against women: an EU-wide survey», 11 % das mulheres tinham 
sido vítimas de ciberassédio e 14 % tinham sido vítimas de perseguição desde os 
15 anos de idade na União; 

J. Considerando que a conectividade à Internet e a necessidade de aceder à esfera pública 
digital são cada vez mais necessárias para o desenvolvimento das nossas sociedades e 
economias; que os postos de trabalho recorrem cada vez mais às soluções digitais e se 
tornam dependentes delas, o que aumenta o risco de as mulheres serem confrontadas 
com atos de ciberviolência de género quando participam no mercado de trabalho e na 
atividade económica; 

K. Considerando que o alcance crescente da Internet, a rápida disseminação da informação 
móvel e a utilização das redes sociais, associados ao prolongamento de formas 
múltiplas, recorrentes e interrelacionadas de violência de género, conduziram à 
proliferação da ciberviolência de género; que as mulheres e as raparigas que têm acesso 
à Internet são confrontadas com a violência em linha com maior frequência do que os 
homens; que a Relatora Especial das Nações Unidas sobre a violência contra as 
mulheres, suas causas e consequências, observou que as novas tecnologias darão 
inevitavelmente origem a manifestações diferentes e novas de violência em linha contra 
as mulheres; que a inovação ocorre a um ritmo que, muitas vezes, não permite refletir 
sobre as suas consequências a longo prazo e que é provável que a prevalência da 
ciberviolência de género continue a aumentar nos próximos anos; que é necessário 
avaliar adequadamente o impacto da ciberviolência de género nas vítimas e 
compreender os mecanismos que permitem aos autores perpetrar essa forma de 
violência de género, a fim de garantir vias de recurso, a responsabilização e a 
prevenção; 

L. Considerando que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde23, uma em cada três 
mulheres em todo o mundo é vítima de violência física ou sexual cometida, na maior 
parte das vezes, por um parceiro íntimo; que a violência de género aumentou durante a 

23 https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
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pandemia de COVID-19 e que os confinamentos agravaram o risco de violência 
doméstica e de abuso; que a utilização acrescida da Internet durante a pandemia de 
COVID-19 aumentou a violência em linha e a violência de género facilitada pelas TIC, 
uma vez que os parceiros e ex-parceiros abusivos também monitorizam, rastreiam a 
localização e ameaçam as suas vítimas, ou cometem atos de violência, com o recurso a 
ferramentas digitais; que a ciberviolência pode coincidir com a violência física, ou 
inclusive conduzir a esta última, se não for abordada numa fase precoce; que, na 
Estratégia da UE sobre os Direitos das Vítimas (2020-2025), a Comissão reconhece que 
a situação atual resultante da pandemia de COVID-19 conduziu a um aumento da 
cibercriminalidade, nomeadamente dos delitos sexuais em linha e dos crimes de ódio;

 M. Considerando que os tipos mais comuns de ciberviolência de género são crimes como o 
ciberassédio, a ciberperseguição, a violação da privacidade facilitada pelas TIC, 
nomeadamente o acesso, a captação, o registo, a partilha, a criação e a manipulação de 
dados ou imagens, incluindo dados íntimos, sem consentimento, a usurpação de 
identidade e o discurso de ódio em linha, o controlo coercivo através da vigilância 
digital e o controlo das comunicações através de aplicações de «stalkerware» 
(programas de monitorização digital) e «spyware» (programas espiões), bem como o 
recurso a meios tecnológicos para o tráfico de seres humanos, inclusive para fins de 
exploração sexual;

N. Considerando que a ciberviolência de género pode ser perpetrada utilizando uma série 
de canais e ferramentas de comunicação em linha, designadamente as redes sociais, os 
conteúdos Web, os sítios Web de discussão, os sítios Web de encontros, as secções de 
comentários e os «chat rooms» de jogos; que muitos tipos de ciberviolência de género 
podem ser perpetrados com muito maior facilidade e amplitude do que as formas físicas 
de violência de género; 

O. Considerando que alguns Estados-Membros adotaram legislação apenas sobre algumas 
formas específicas de ciberviolência de género e que, por conseguinte, subsistem 
lacunas significativas; que, atualmente, não existe uma definição comum nem uma 
abordagem política eficaz para combater a ciberviolência de género a nível da União; 
que a ausência de uma definição harmonizada de ciberviolência de género na União 
conduz a diferenças significativas quanto à medida em que os Estados-Membros 
combatem e previnem esta forma de violência, resultando em grandes disparidades e 
numa fragmentação no nível de proteção conferido pelos diferentes países, apesar da 
natureza transfronteiriça da violência; que, por conseguinte, é necessária uma definição 
jurídica harmonizada da ciberviolência de género, de molde a assegurar a convergência 
tanto a nível nacional como da União; 

P. Considerando que, de acordo com a Relatora Especial das Nações Unidas sobre a 
violência contra as mulheres, suas causas e consequências, a definição de «violência em 
linha contra as mulheres» aplica-se a qualquer ato de violência de género exercido 
contra as mulheres que seja cometido, facilitado ou agravado, parcial ou totalmente, 
pela utilização de TIC, nomeadamente os telemóveis e telemóveis inteligentes, a 
Internet, as plataformas de redes sociais ou o correio eletrónico, contra uma mulher pelo 
facto de ser mulher, ou que afete as mulheres de forma desproporcionada24; 

24Relatório da Relatora Especial das Nações Unidas sobre a violência contra as mulheres, suas causas e 
consequências, de 18 de junho de 2018, sobre a violência em linha contra as mulheres e as raparigas na perspetiva 
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Q. Considerando que a criminalização da ciberviolência de género pode ter um efeito 
dissuasor nos autores, devido ao receio de sanções ou à consciência de que estão a 
cometer um crime; 

R. Considerando que estão a surgir novas formas de ciberviolência de género devido ao 
rápido desenvolvimento e à utilização das tecnologias e aplicações digitais; que estas 
diferentes formas de ciberviolência de género e de assédio em linha visam todos os 
grupos etários, desde a idade mais precoce até às pessoas mais velhas, passando pela 
escola e pela vida profissional; que o potencial de a violência no ciberespaço se 
manifestar a nível psíquico também não deve ser negligenciado;

S. Considerando que, de acordo com o Instituto Europeu para a Igualdade de Género 
(EIGE), sete em cada dez mulheres foram vítimas de ciberperseguição; que o 
«stalkerware» é um tipo de software que facilita o abuso, ao permitir a monitorização do 
dispositivo de uma pessoa sem o seu consentimento e sem que o proprietário do 
dispositivo tenha conhecimento dessa atividade de monitorização, já que o software 
permanece oculto; que o «stalkerware» está legalmente disponível para utilização e 
aquisição na União, muitas vezes comercializado como software de controlo parental; 

T. Considerando que o abuso sexual com base em imagens é frequentemente utilizado com 
arma para assediar e humilhar as vítimas; que as falsificações profundas («deepfakes») 
são uma forma relativamente nova de praticar a violência de género, recorrendo à 
inteligência artificial para explorar, humilhar e assediar as mulheres; 

U. Considerando que o abuso sexual com base em imagens e os sítios Web nos quais esses 
abusos são divulgados constituem uma forma crescente de violência entre parceiros 
íntimos; que as consequências do abuso sexual com base em imagens podem ser de 
natureza sexual (uma vez que o encontro sexual foi registado ou divulgado sem 
consentimento), psicológica (pelo impacto da divulgação pública da vida privada das 
vítimas) e económica (uma vez que o abuso sexual com base em imagens pode 
potencialmente comprometer a vida profissional atual e futura das vítimas); 

V. Considerando que existe um risco acrescido de que os vídeos íntimos e sexuais de 
mulheres sejam divulgados sem o seu consentimento em sítios Web de pornografia com 
fins lucrativos; que a divulgação em linha de conteúdos privados e, em especial, de 
abusos sexuais, sem o consentimento da vítima, comporta um elemento traumático 
adicional à violência, com consequências muitas vezes dramáticas, resultando inclusive 
no suicídio; 

W. Considerando que as mulheres jovens e as raparigas, em particular, são vítimas de atos 
de ciberviolência de género, cometidos com o recurso às novas tecnologias, incluindo o 
ciberassédio e a ciberperseguição, sob a forma de ameaças de violação, ameaças de 
morte, violações da privacidade facilitadas pelas TIC e a publicação de informações e 
fotografias privadas; 

X. Considerando que, atualmente, quinze Estados-Membros não incluem a identidade de 
género na legislação sobre o discurso de ódio; que a Comissão se comprometeu, na sua 
Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 e na Estratégia para a Igualdade de 
Tratamento das Pessoas LGBTIQ 2020-2025, a apresentar uma iniciativa com vista a 

dos direitos humanos (A/HRC/38/47).
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alargar os domínios de criminalidade em que a harmonização é possível a formas 
específicas de violência de género, nos termos do artigo 83.º, n.º 1, do TFUE; 

Y. Considerando que as estatísticas mencionadas no presente relatório mostram que o 
discurso de ódio contra as pessoas LGBTIQ é um fenómeno muito comum, sobretudo 
em linha, e que alguns Estados-Membros não dispõem de legislação para prevenir, 
combater e penalizar essas formas de abuso em linha; 

Z. Considerando que, em 2017, a União assinou a Convenção do Conselho da Europa para 
a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (a 
«Convenção de Istambul»), que continua a ser a referência das normas internacionais 
para a erradicação da violência de género, e que a finalização da adesão da União 
representa uma prioridade fundamental para a Comissão;

AA Considerando que, para erradicar a violência de género, incluindo a ciberviolência de 
género, é necessário dispor de dados administrativos coerentes, tangíveis, 
representativos e comparáveis, baseados num quadro sólido e coordenado de recolha de 
dados; que não existem dados desagregados abrangentes e comparáveis sobre todas as 
formas de violência de género e as suas causas profundas; que, apesar da crescente 
sensibilização para este fenómeno, a falta de recolha de dados sobre todas as formas de 
violência de género impede uma avaliação rigorosa da sua prevalência; que essa falta de 
dados disponíveis está relacionada com a subnotificação de casos de ciberviolência de 
género; que a Convenção de Istambul e a Diretiva 2012/29/UE exigem que os Estados-
Membros comuniquem dados estatísticos e produzam dados desagregados por género; 

AB. Considerando que a resposta da justiça penal às vítimas de ciberviolência de género 
continua a ser insuficiente, o que demonstra uma falta de compreensão e de 
sensibilização para a gravidade destes delitos e dissuade a denúncia em muitos Estados-
Membros; que o facto de dotar os agentes da polícia de competências sociais que lhes 
permitam ouvir atentamente, compreender e respeitar todas as vítimas de todas as 
formas de violência de género pode contribuir para combater a subnotificação e a 
revitimização; que a criação de procedimentos e mecanismos de denúncia acessíveis, 
bem como de vias de recurso, é indispensável para promover um ambiente mais seguro 
para todos as vítimas da violência de género; que as vítimas de ciberviolência devem 
poder dispor de informações sobre a forma de contactar os serviços de aplicação da lei, 
bem como sobre as vias de recurso disponíveis para as ajudar em situações difíceis;

AC.  Considerando que o Centro Europeu da Cibercriminalidade da Europol, a Eurojust e a 
Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) realizaram investigações 
sobre a cibercriminalidade em linha; que algumas mulheres e pessoas LGBTIQ, como 
as feministas e ativistas LGBTQI, as artistas, as mulheres que ocupam cargos políticos e 
públicos, as jornalistas, as bloguistas, as defensoras dos direitos humanos e outras 
figuras públicas, são particularmente afetadas pela ciberviolência de género, o que, para 
além de lhes causar danos à reputação, danos psicológicos e sofrimento, também pode 
dar origem a perturbações nas condições de vida da vítima, a invasões da privacidade e 
a danos nas relações pessoais e na vida familiar que as dissuadem de participar 
digitalmente na vida política, social, económica e cultural; 

AD. Considerando que a ciberviolência de género conduz frequentemente à autocensura e 
que esta situação pode ter um impacto nocivo na vida profissional e na reputação das 
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vítimas deste tipo de violência; que a natureza violenta e marcada pelo género das 
ameaças faz com que as vítimas recorram muitas vezes à utilização de pseudónimos, 
mantenham perfis discretos em linha, decidam suspender, desativar ou eliminar 
definitivamente as suas contas em linha, ou optem inclusive por abandonar 
completamente a sua profissão; que tal pode silenciar as vozes e opiniões femininas e 
agravar a desigualdade de género já existente na vida política, social e cultural; que a 
crescente ciberviolência de género com que as mulheres são confrontadas pode impedir 
que continuem a participar no próprio setor digital, o que consolida a conceção, o 
desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias assentes em preconceitos de 
género e causa a replicação das práticas e dos estereótipos discriminatórios existentes 
que contribuem para a normalização da ciberviolência de género;

AE. Considerando que a ciberviolência de género tem consequências diretas na saúde e no 
bem-estar sexual, físico e psicológico das mulheres, assim como um impacto social e 
económico negativo; que a ciberviolência de género afeta negativamente a capacidade 
das vítimas para exercerem plenamente os seus direitos fundamentais, o que implica 
consequências dramáticas para a sociedade e a democracia no seu conjunto; 

AF. Considerando que os impactos económicos negativos da violência de género e os 
problemas de saúde mental que esta provoca podem ter consequências graves para as 
vítimas, nomeadamente na sua capacidade de procurar emprego, e causar encargos 
financeiros; que o impacto económico da violência de género pode repercutir-se no 
emprego, nomeadamente na forma de absentismo laboral ou risco de comprometer o 
estatuto profissional, o que aumenta o risco de perda de emprego e baixa produtividade; 
que as consequências da ciberviolência de género na saúde mental podem ser 
complexas e de longo prazo; que os problemas de saúde mental decorrentes da 
ciberviolência de género, como sejam a ansiedade, a depressão e os sintomas 
permanentes pós-traumáticos, têm implicações interpessoais, sociais, jurídicas, 
económicas e políticas nocivas e, em última análise, afetam os meios de subsistência e a 
identidade dos jovens; que algumas destas repercussões agravam outras formas de 
discriminação, exacerbando as formas de discriminação e as desigualdades existentes; 

AG. Considerando que o estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, intitulado 
«Combating gender-based violence: Cyber violence – European added value 
assessment» estima os custos globais do ciberassédio e da ciberperseguição entre 49 e 
89,3 mil milhões de euros, sendo a categoria de custos mais importante o valor da perda 
em termos de qualidade de vida, que representa mais de metade dos custos globais 
(cerca de 60 % para o ciberassédio e cerca de 50 % para a ciberperseguição); 

AH. Considerando que a prevenção, especialmente através da educação, incluindo a literacia 
e as competências digitais, como a ciber-higiene e a netiqueta, deve ser um elemento 
essencial de qualquer política pública que vise combater a ciberviolência de género;

1. Sublinha que a ciberviolência de género é o prolongamento da violência de género fora 
de linha e que nenhuma alternativa política será eficaz se não tiver em conta esta 
realidade; salienta que a atual legislação da União não prevê os mecanismos necessários 
para combater adequadamente a ciberviolência de género; insta os Estados-Membros e a 
Comissão a formularem e aplicarem medidas legislativas e não legislativas, a 
combaterem a ciberviolência de género e a incluírem as vozes das vítimas nas 
estratégias para combater o fenómeno, associando-as a iniciativas destinadas a erradicar 
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os estereótipos de género, as atitudes sexistas e a discriminação contra as mulheres; 
realça que tais futuras propostas devem articular-se com as propostas existentes, como a 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado 
único dos serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a 
Diretiva 2000/31/CE, bem como os atos jurídicos já em vigor, como a 
Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho25 e a Diretiva 2012/29/UE; 

2 Lamenta que não exista uma definição comum de ciberviolência de género, o que 
resulta em diferenças significativas entre os Estados-Membros no que se refere às 
medidas de prevenção e de combate deste fenómeno, assim como em grandes 
disparidades em matéria de proteção, apoio e reparação das vítimas; exorta, por 
conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a elaborarem e a adotarem uma 
definição comum de ciberviolência de género, o que facilitaria o trabalho de analisar e 
de combater as várias formas deste fenómeno, e asseguraria, deste modo, o acesso 
efetivo das vítimas à justiça e a serviços de apoio especializados nos Estados-Membros; 

3. Destaca que o conceito de ciberviolência de género não deve limitar-se ao recurso a 
sistemas informáticos, devendo manter-se amplo, de forma a abranger a utilização das 
TIC para causar, facilitar ou ameaçar violência contra indivíduos;

4. Saúda a Estratégia da União para a Igualdade de Género 2020-2025 apresentada pela 
Comissão como instrumento para combater a violência contra as mulheres em toda a 
sua diversidade e a violência de género, assim como para abordar as suas causas 
profundas; realça que a ciberviolência de género está profundamente enraizada na 
dinâmica do poder, nos desequilíbrios económicos e nas normas de género; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a abordarem as causas profundas da ciberviolência de 
género e a combaterem os papéis e os estereótipos de género que tornam aceitável a 
violência contra as mulheres;

5. Insta os Estados-Membros a afetarem os recursos humanos e financeiros adequados aos 
organismos nacionais, regionais e locais de governação, bem como às instituições de 
assistência jurídica, de cuidados de saúde, em particular de saúde mental, e de proteção 
social, incluindo as organizações de mulheres, a fim de prevenir e proteger eficazmente 
as mulheres da ciberviolência de género; 

6. Exorta a Comissão a velar por que a ciberviolência seja igualmente abordada, incluindo 
as formas que assume na indústria do sexo; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
porem termo à indústria da pornografia construída com base no tráfico sexual, na 
violação e noutras formas de agressão e abuso de mulheres e criança; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a incluírem a misoginia nas formas de discurso do 
ódio e as agressões misóginas nos crimes de ódio;

7. Realça que a discriminação sistémica e social, designadamente a discriminação de 
género, racial e económica, é reproduzida e exacerbada em linha; recorda que estas 
formas de discriminação se entrecruzam, o que tem consequências mais extremas para 
as pessoas em situações vulneráveis, como as mulheres migrantes, as mulheres 
pertencentes a comunidades étnicas ou religiosas, as mulheres com diversidade 

25 Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e luta 
contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do 
Conselho (JO L 101 de 15.4.2011, p. 1).
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funcional, as pessoas LGBTIQ e os adolescentes; 

8. Congratula-se com o compromisso assumido pela Comissão no âmbito da Estratégia 
para a Igualdade de Género 2020-2025 de alargar a lista de «crimes da UE», nos termos 
do artigo 83.º, n.º 1, do TFUE, a fim de abranger os crimes de ódio e o discurso de ódio, 
nomeadamente quando visam pessoas LGBTIQ; 

9. Sublinha a urgência de atacar as causas profundas da violência de género e exorta a 
Comissão a ter em conta esta abordagem na sua futura proposta; 10. Realça que a 
pandemia de COVID-19 resultou num aumento dramático da violência e dos abusos por 
parte de parceiros íntimos, situação que foi designada «pandemia-sombra» e que inclui 
a violência física, psicológica, sexual e económica, assim como a sua dimensão em 
linha, uma vez que grande parte da vida social das pessoas passou para o ambiente em 
linha e as vítimas foram forçadas a passar mais tempo com os seus agressores, tendendo 
a ficar mais isoladas das redes de apoio; frisa igualmente que, durante o confinamento 
da COVID-19, muitas pessoas LGBTIQ foram vítimas de assédio ou abuso, ou expostas 
a atos de violência, nomeadamente por parte de familiares, tutores legais ou coabitantes; 

11. Destaca que o aumento alarmante da «pandemia-sombra» dificultou o acesso das 
mulheres a uma proteção eficaz, aos serviços de apoio e à justiça, e pôs em evidência a 
insuficiência de recursos e estruturas de apoio, deixando muitas mulheres sem uma 
proteção adequada e atempada; insta os Estados-Membros a reforçarem a assistência 
que propõem através de abrigos, linhas telefónicas e serviços de apoio especializados 
para proteger as vítimas e facilitar o acesso a vias de recurso, bem como a denúncia e a 
repressão da violência de género; 

12. Manifesta preocupação com os casos de crimes de ódio e de discursos de ódio para 
incitamento à discriminação ou à violência ocorridos no decurso da pandemia de 
COVID-19, o que conduziu à estigmatização de pessoas de grupos numa situação 
vulnerável; 

13. Exorta a Comissão a realizar uma análise mais profunda dos efeitos da pandemia de 
COVID-19 em todas as formas de ciberviolência de género e insta os Estados-Membros 
a adotarem medidas eficazes com o apoio das organizações da sociedade civil e dos 
órgãos e organismos da União, como a FRA e a Europol26; incentiva novamente a 
Comissão a elaborar um protocolo da União sobre a violência de género em tempos de 
crise e emergência, de modo a incluir os serviços de proteção das vítimas como 
«serviços essenciais» nos Estados-Membros; 

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a alargarem o âmbito do discurso de ódio de 
modo a incluir o discurso de ódio sexista;

15. Destaca a natureza transnacional da ciberviolência de género; salienta que a 
ciberviolência de género tem implicações transnacionais adicionais, tendo em conta que 
a utilização das TIC tem uma dimensão transfronteiriça; frisa que os autores utilizam 
plataformas em linha ou telemóveis conectados ou alojados em países que não aqueles 
em que se encontram as vítimas da ciberviolência de género; realça que a rápida 
evolução tecnológica e a digitalização podem gerar novas formas de ciberviolência de 

26 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-
19-crisis
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género, o que pode levar a que os autores não sejam responsabilizados, reforçando a 
cultura de impunidade; 

16. Insta as instituições, os órgãos e os organismos da União, bem como os Estados-
Membros e os respetivos serviços responsáveis pela aplicação da lei, a cooperarem e a 
tomarem medidas concretas com vista à coordenação da sua ação no domínio do 
combate da ciberviolência de género; 

17. Salienta a importância de ter em conta a sobreposição entre a ciberviolência de género e 
o tráfico de seres humanos baseado na exploração sexual de mulheres e raparigas, 
especialmente no contexto da pandemia de COVID-19; sublinha que a sensibilização 
em relação ao tráfico de seres humanos em linha nas redes sociais é fundamental para 
evitar que as redes de tráfico façam mais vítimas; realça ainda que o abuso sexual com 
base em imagens é uma violação extrema da privacidade e constitui igualmente uma 
forma de violência de género, como exemplificado em novembro de 2020, na Irlanda, 
quando dezenas de milhares de imagens sexualmente explícitas de mulheres e raparigas 
foram tornadas públicas sem o seu consentimento; incentiva vivamente, por 
conseguinte, os Estados-Membros a atualizarem a sua legislação nacional de modo a 
incluir o abuso sexual com base em imagens ou qualquer partilha não consensual de 
material íntimo explícito na lista de crimes sexuais, separadamente dos casos que 
envolvem material de abuso sexual de menores;

18. Encoraja os Estados-Membros a adotarem e aplicarem de forma devida e eficaz 
legislação nacional adequada, incluindo o direito penal, e políticas específicas para 
promover a sensibilização e criar campanhas, programas de formação e programas 
educativos, nomeadamente em matéria de educação, literacia e competências digitais, 
que também visariam as gerações mais jovens; incentiva a Comissão a apoiar os 
Estados-Membros a este respeito;

19. Frisa a importância da igualdade de género nos programas de ensino, a fim de combater 
as causas profundas da violência de género, eliminando os estereótipos de género e 
alterando as atitudes sociais e culturais que conduzem a normas sociais e de género 
nocivas; sublinha o papel dos profissionais de formação qualificados, como o pessoal 
docente, no apoio aos estudantes em questões relacionadas com a ciberviolência de 
género e a importância de investir neste domínio; observa que deve ser dada especial 
atenção à educação dos rapazes e dos homens;

20. Convida os Estados-Membros a elaborarem políticas e programas para apoiar e assegurar 
a reparação das vítimas e a adotarem medidas adequadas contra a impunidade dos autores 
de tais atos, nomeadamente ponderando a revisão e alteração da sua legislação nacional 
em matéria de decisões judiciais, de molde a incluir a ciberviolência como uma das 
formas de violação de uma decisão judicial; 

21. Insta os Estados-Membros a criarem redes de pontos de contacto nacionais e iniciativas 
para melhorar a aproximação das regras e a reforçarem o cumprimento das regras 
existentes para combater a ciberviolência de género; recorda que a Convenção do 
Conselho da Europa sobre o Cibercrime, a Convenção do Conselho da Europa para a 
Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual e a Convenção de 
Istambul exigem a criminalização de comportamentos específicos que incluam ou 
impliquem violência contra mulheres e crianças, como a ciberviolência de género;
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22. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que disponibilizem financiamento 
adequado às organizações de defesa de causas e às organizações de apoio às vítimas; 
salienta a importância da investigação do fenómeno da ciberviolência de género; exorta 
ainda a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem os fundos, nomeadamente os 
dedicados a campanhas de sensibilização e à luta contra os estereótipos de género;

23. Insta os Estados-Membros a preverem um reforço de capacidades, uma educação e 
uma formação obrigatórios, contínuos e sensíveis às questões de género para todos os 
profissionais relevantes, em particular as autoridades judiciais e responsáveis pela 
aplicação da lei na luta contra a ciberviolência de género em todas as fases, de modo a 
dotá-los de conhecimentos sobre a ciberviolência de género e a melhor forma de 
compreender e ajudar as vítimas, sobretudo as que decidem apresentar queixa, e a evitar 
qualquer vitimização secundária e retraumatização; salienta igualmente a necessidade 
de prever formação em matéria de investigação e repressão de crimes de ciberviolência 
de género; 

24. Recorda a necessidade de disponibilizar serviços de apoio, linhas telefónicas de apoio, 
mecanismos de denúncia e vias de recurso acessíveis destinados a proteger e apoiar as 
vítimas de ciberviolência de género; exorta os Estados-Membros a elaborarem, com o 
apoio da União, um diretório harmonizado, de fácil utilização, acessível e regularmente 
atualizado de serviços de apoio, linhas telefónicas de apoio e mecanismos de denúncia 
disponíveis nos casos individuais de ciberviolência contra as mulheres, que poderia ser 
disponibilizado numa plataforma única e conter também informações sobre o apoio 
disponível para outras formas de violência contra as mulheres; observa que o problema 
da ciberviolência de género é, provavelmente, mais grave do que os dados sugerem 
atualmente devido à subnotificação e à normalização deste tipo de violência; 

25. Sublinha a importância dos meios de comunicação social e das redes sociais na 
sensibilização para a prevenção e o combate da ciberviolência de género; 

26. Exorta a Comissão a promover campanhas de sensibilização, informação e defesa de 
causas que combatam a ciberviolência de género em todas as suas formas e contribuam 
para garantir um espaço público digital seguro para todos; considera que uma campanha 
de sensibilização à escala da União sobre a ciberviolência de género deve conter, 
designadamente, informações destinadas a educar os cidadãos mais jovens da União 
sobre a forma de reconhecer e denunciar formas de ciberviolência e sobre os direitos 
digitais; assinala que as mulheres jovens são particularmente visadas pela ciberviolência 
de género e solicita igualmente, a este respeito, o desenvolvimento de iniciativas 
específicas de prevenção e sensibilização27; 

27. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a criarem um sistema fiável para a recolha 
regular, à escala da União, de dados estatísticos desagregados, comparáveis e 
pertinentes sobre a violência de género, incluindo a ciberviolência e a sua prevalência, 
dinâmica e consequências, bem como a desenvolverem indicadores para medir os 
progressos; reafirma a necessidade de recolher dados exaustivos, desagregados e 
comparáveis, incluindo dados científicos, a fim de avaliar a dimensão da violência de 
género, encontrar soluções e medir os progressos realizados; insta os Estados-Membros 
a recolherem e a disponibilizarem os dados pertinentes; recomenda que a Comissão e os 

27 Relatório da FRA, de 3 de março de 2014, intitulado «Violence against women: an EU-wide survey» (Violência 
contra as mulheres: um inquérito à escala da União Europeia).
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Estados-Membros façam uso das capacidades e dos conhecimentos especializados do 
EIGE, do Eurostat, da FRA, da Europol, da Eurojust e da ENISA; saúda o compromisso 
assumido pela Comissão de realizar um inquérito à escala da União sobre a violência de 
género e de apresentar os respetivos resultados em 2023;

28.  Faz notar que a ciberviolência de género pode ter um impacto amplo com 
consequências graves e de longo prazo para as vítimas, nomeadamente um impacto 
fisiológico e um impacto na saúde mental, incluindo stresse, problemas de 
concentração, ansiedade, ataques de pânico, baixa autoestima, depressão, perturbação 
do stresse pós-traumático, isolamento social, falta de confiança e sensação de falta de 
controlo, medo, automutilação e ideação suicida;

29. Assinala que o impacto da ciberviolência de género nas vítimas pode conduzir a danos à 
reputação, a problemas físicos e médicos, a perturbações na situação de vida da vítima, 
a violações do direito à privacidade e à retirada de ambientes em linha e fora de linha; 
sublinha que a ciberviolência de género pode ainda ter repercussões económicas 
nocivas, nomeadamente na forma de absentismo laboral, risco de perda de emprego, 
dificuldades em procurar emprego e perda de qualidade de vida, e que algumas destas 
repercussões agravam outras formas de discriminação com que as mulheres e as 
pessoas LGBTIQ se confrontam no mercado de trabalho;

30. Manifesta a sua preocupação com as repercussões na saúde mental, em particular nos 
jovens, que podem não só causar um declínio importante do seu aproveitamento escolar 
mas também o seu afastamento da vida social e pública, inclusive o isolamento em 
relação às suas famílias; 

31.  Realça que a ciberviolência de género tem consequências psicológicas, sociais e 
económicas negativas na vida das mulheres e das raparigas, tanto em linha como fora de 
linha; observa que a ciberviolência de género afeta as mulheres e as raparigas de 
diferentes formas em consequência da sobreposição de formas de discriminação 
baseadas, para além do seu género, na sua orientação sexual, idade, raça, religião ou 
deficiência, entre outras, e recorda que uma abordagem transversal é essencial para 
compreender essas formas específicas de discriminação;

32.  Insta a Comissão e os Estados-Membros a prestarem especial atenção às formas 
transversais de ciberviolência de género que podem afetar as mulheres e as raparigas 
pertencentes a grupos vulneráveis, como as pertencentes a minorias étnicas, as pessoas 
com deficiência e as pessoas LGBTIQ; relembra que a prática de rotular o 
movimento LGBTIQ de «ideologia» está cada vez mais presente na comunicação em 
linha e fora de linha, assim como nas campanhas contra a dita «ideologia do género»; 
realça que as feministas e ativistas LGBTIQ são frequentemente alvo de campanhas de 
difamação, discurso de ódio em linha e ciberintimidação;

33. Apela aos Estados-Membros para que desenvolvam serviços de apoio específicos, 
gratuitos e acessíveis, para grupos em situações vulneráveis, nomeadamente apoio de 
emergência e a longo prazo, como o apoio psicológico, médico, jurídico, prático e 
socioeconómico, bem como programas, em particular em matéria de educação, literacia 
e competências digitais; apela à Comissão para que apoie os esforços envidados pelos 
Estados-Membros nesse sentido;

34. Deplora o facto de a ciberviolência de género se estar a tornar cada vez mais comum e 
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de reduzir a participação das mulheres e das pessoas LGBTIQ na vida e no debate 
públicos, o que, consequentemente, degrada a democracia da União e os seus princípios 
e impede as mulheres e as pessoas LGBTI de exercerem plenamente os seus direitos e 
liberdades fundamentais, mormente a liberdade de expressão; lamenta igualmente o 
facto de a ciberviolência de género também levar à autocensura; deplora que este 
«efeito silenciador» tenha visado particularmente as mulheres ativistas, incluindo as 
mulheres e raparigas feministas, as ativistas LGBTIQ+, as artistas, as mulheres que 
trabalham em setores dominados pelos homens, as jornalistas, as mulheres políticas, as 
defensoras de direitos humanos e as bloguistas, o que desencoraja a presença de 
mulheres na vida pública, inclusive na vida política e nas esferas de tomada de decisões; 
manifesta a sua preocupação pelo facto de o efeito dissuasor da ciberviolência de género 
se repercutir frequentemente na realidade fora de linha e de a normalização da violência 
em linha contra as mulheres que participam no debate público contribuir ativamente 
para a subnotificação desses crimes e limitar, em particular, o envolvimento das 
mulheres jovens;

35. Lembra a ascensão da misoginia, dos movimentos contra a igualdade de género e contra 
o feminismo e os seus ataques aos direitos das mulheres;

36. Recorda que as normas e os estereótipos de género estão no cerne da discriminação em 
razão do género; realça o impacto, na igualdade de género, das visões estereotipadas de 
género veiculadas pelos meios de comunicação social através da publicidade; exorta os 
órgãos e as empresas de comunicação a reforçarem os mecanismos de autorregulação e 
os códigos de conduta para condenar e combater a publicidade e os conteúdos sexistas, 
como sejam imagens, linguagem, práticas e estereótipos de género sexistas;

37. Constata que a maioria dos autores de atos de violência de género são homens; salienta 
o papel fundamental da educação numa idade precoce para promover e abordar a 
igualdade de estatuto e a relação de poder entre homens e mulheres, rapazes e raparigas, 
e para eliminar preconceitos e estereótipos de género que conduzam a normas sociais de 
género nocivas; sublinha que, com frequência, a violência dos homens contra as 
mulheres começa com a violência dos rapazes contra as raparigas; recorda que a língua, 
os programas e os livros utilizados nas escolas podem reforçar os estereótipos de género 
e recorda ainda a importância da educação em competências digitais, como a ciber-
higiene e a netiqueta, a utilização respeitosa da tecnologia por homens e rapazes e a boa 
conduta em linha em relação às mulheres e raparigas, a fim de garantir a liberdade de 
expressão das mulheres e a sua participação significativa no discurso público; insta, a 
este respeito, os Estados-Membros a desenvolverem estratégias para combater os 
estereótipos de género na educação através da formação pedagógica, da revisão dos 
programas escolares, dos materiais e das práticas pedagógicas;

38. Realça que as mulheres, as raparigas e as pessoas LGBTIQ enfrentam numerosos 
obstáculos à entrada nos domínios digital e das TIC; lamenta a disparidade de género 
existente em todos os domínios da tecnologia digital, incluindo as novas tecnologias 
como a IA, e manifesta especial preocupação com a disparidade de género no domínio 
da inovação tecnológica e da investigação; salienta que uma das mais graves 
fragilidades da IA diz respeito a determinados tipos de preconceitos, como o género, a 
idade, a deficiência, a religião, a origem racial ou étnica, o contexto social ou a 
orientação sexual; insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas para 
combater estes preconceitos, mais concretamente combatendo as disparidades de género 
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no setor e assegurando a plena proteção dos direitos fundamentais; 

39. Incentiva os Estados-Membros a promoverem a participação das mulheres no setor das 
TIC e a promoverem carreiras nesse setor para as mulheres, prevendo incentivos 
suficientes nos seus respetivos planos de ação ou políticas nacionais, regionais ou locais 
em matéria de género; exorta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem as 
disparidades de género nos setores das TIC e da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (CTEM) através da educação, de campanhas de sensibilização, da formação 
profissional, do financiamento adequado, da promoção da representação das mulheres 
nesses setores, em particular em cargos de tomada de decisão, da melhoria do equilíbrio 
entre a vida profissional e familiar, da igualdade de oportunidades, de ambientes de 
trabalho seguros e facilitadores, inclusive políticas de tolerância zero em matéria de 
assédio sexual e moral; 

40. Insta a Comissão e os Estados-Membros a velarem pela correta aplicação da 
Diretiva 2011/93/UE, a fim de sensibilizar os cidadãos e reduzir o risco de as crianças 
serem vítimas de abuso ou exploração sexual em linha; 

41. Congratula-se com o anúncio feito pela Comissão, na sua recente estratégia para os 
direitos das vítimas, de lançar uma rede da União de prevenção da violência de género e 
da violência doméstica e de adotar medidas para proteger a segurança das vítimas da 
cibercriminalidade de género, facilitando o desenvolvimento de um quadro de 
cooperação entre plataformas de Internet e outras partes interessadas; 

42. Toma nota do apelo do Comité Consultivo para a Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens da Comissão a favor de uma legislação a nível da União para 
combater a violência em linha contra as mulheres; 

43. Sublinha a necessidade de proteger, capacitar, apoiar e garantir a reparação das vítimas 
de ciberviolência de género e de proporcionar igualdade de acesso à justiça, em 
particular no que diz respeito à prestação de aconselhamento psicológico e jurídico 
essencial, acessível a todas a vítimas de ciberviolência de género;

44. Insta os Estados-Membros a assegurarem uma formação de qualidade, com uma 
abordagem sensível às questões de género, para profissionais, nomeadamente o pessoal 
dos serviços sociais, os agentes responsáveis pela aplicação da lei, os funcionários da 
justiça e o pessoal docente, em cooperação com as organizações da sociedade civil; 

45. Recorda, neste contexto, a importância de dotar as organizações independentes da 
sociedade civil dos recursos financeiros e humanos necessários para prestar serviços de 
apoio, tais como aconselhamento jurídico, apoio psicológico e aconselhamento; 

46. Exorta os Estados-Membros a tornarem os serviços de apoio, incluindo o 
aconselhamento jurídico e psicológico, acessíveis a todas as vítimas, a estabelecerem 
um protocolo claro para ajudar as vítimas de ciberviolência de género e prevenir a 
ocorrência de novos danos e a revitimização, e a garantirem que as vítimas tenham 
acesso imediato à justiça; salienta a necessidade de sensibilizar as vítimas para os 
serviços de apoio disponíveis; apela novamente aos Estados-Membros para que 
desenvolvam e divulguem informações acessíveis sobre as vias legais e os serviços de 
apoio à disposição das vítimas de ciberviolência de género e para que criem 
mecanismos de denúncia de acesso fácil e imediato para as vítimas, inclusive por meios 
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digitais; 

47. Realça o importante papel que as plataformas em linha devem desempenhar para 
combater a ciberviolência de género; salienta a necessidade de os Estados-Membros 
cooperarem com as plataformas em linha para adotar medidas destinadas a assegurar 
mecanismos de denúncia acessíveis e em tempo útil na luta contra a ciberviolência e 
para garantir a segurança em linha, a privacidade das mulheres em linha e mecanismos 
de recurso adequados;

48. Apela a uma cooperação eficaz entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e 
as empresas e os prestadores de serviços tecnológicos, que devem respeitar plenamente 
os direitos e as liberdades fundamentais e as regras em matéria de proteção de dados, a 
fim de garantir a salvaguarda dos direitos das vítimas e a sua proteção;

49. Acolhe com agrado, a este respeito, a proposta um regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo a um mercado único para os serviços digitais (Regulamento 
Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 2000/31/CE, apresentada pela Comissão, que 
visa criar um espaço digital mais seguro, no respeito dos atos jurídicos pertinentes da 
União, no qual se garanta a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais; 

50. Exorta o Conselho a concluir com urgência a ratificação da Convenção de Istambul pela 
União, com base numa ampla adesão, sem quaisquer limitações, e a defender a sua 
ratificação, bem como a aplicação rápida e adequada por todos os Estados-Membros; 
lamenta que, até à data, apenas 21 Estados-Membros a tenham ratificado;

51. Realça que a Convenção de Istambul é o tratado internacional mais abrangente na 
abordagem das causas profundas da violência de género em todas as suas formas, 
garantindo uma ação legislativa no que se refere à violência de género tanto em linha 
como fora de linha, e que deve ser entendida como uma norma mínima; condena 
veementemente as tentativas de alguns Estados-Membros de desacreditar a Convenção 
de Istambul e de fazer retroceder os progressos realizados na luta contra a violência de 
género; frisa a importância de aplicar efetivamente a Convenção em toda a União e 
recorda que a incapacidade de concluir a sua ratificação compromete a credibilidade da 
União; destaca que este apelo à ratificação não invalida a proposta de adoção de um ato 
jurídico da União para combater a violência de género, mas antes o complementa; 
recorda que novas medidas legislativas devem, em todo o caso, ser coerentes com os 
direitos e as obrigações estabelecidos pela Convenção de Istambul e ser 
complementares à sua ratificação; insta os Estados-Membros e a UE a adotarem novas 
medidas, incluindo medidas legislativas vinculativas, para combater essas formas de 
violência no quadro da futura diretiva relativa à prevenção e ao combate a todas as 
formas de violência de género;

52. Reafirma com veemência o seu empenho, já anteriormente expresso, no combate à 
violência de género e reitera o seu apelo no que se refere à necessidade de uma diretiva 
abrangente que contemple todas as formas de violência de género, incluindo as 
obrigações de impedir esta violência, de investigar e condenar os seus autores, de 
proteger as vítimas e as testemunhas, e de recolher dados, já que esta é a melhor forma 
de pôr termo à violência de género;

53. Insta a Comissão a utilizar a futura diretiva para criminalizar a ciberviolência de género, 
o que poderá constituir um marco para a harmonização dos atos jurídicos atuais e 
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futuros;

54. Exorta o Conselho a acionar a cláusula-ponte adotando uma decisão que identifique a 
violência de género como um domínio de criminalidade particularmente grave com 
dimensão transfronteiriça, nos termos do artigo 83.º, n.º 1, terceiro parágrafo, do TFUE; 

55. Solicita à Comissão que apresente, sem demora injustificada, enquanto parte da sua 
futura proposta legislativa e com base no artigo 83.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do 
TFUE, uma proposta de ato que estabeleça medidas para o combate à ciberviolência de 
género, na sequência das recomendações constantes do anexo à presente resolução; 
indica que tal proposta não deve comprometer os esforços para identificar a violência de 
género como um novo domínio de criminalidade particularmente grave com dimensão 
transfronteiriça, nos termos do artigo 83.º, n.º 1, terceiro parágrafo, do TFUE, ou 
quaisquer atos jurídicos derivados sobre violência de género, tal como solicitado pelo 
Parlamento nos seus anteriores apelos;

56. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações que 
figuram em anexo à Comissão e ao Conselho.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
RECOMENDAÇÕES À COMISSÃO QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

REQUERIDA SOBRE O COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÉNERO: 
CIBERVIOLÊNCIA

Recomendação 1 sobre o objetivo da diretiva a adotar

O objetivo é estabelecer, na futura proposta, regras mínimas, enquanto resposta política 
harmonizada, relativas à definição do crime de ciberviolência de género e das sanções 
conexas, definir medidas para promover e apoiar a ação dos Estados-Membros no domínio da 
prevenção deste tipo de criminalidade e estabelecer medidas para proteger e apoiar as vítimas 
e garantir que possam obter indemnizações. 

Recomendação 2 sobre o âmbito de aplicação e as definições

A definição de ciberviolência de género deve identificar o âmbito, a extensão e a natureza 
intersectorial e de género da ciberviolência e sublinhar que a ciberviolência de género faz 
parte do continuum da violência de género. 

A proposta deve conter uma definição baseada nas definições constantes dos instrumentos 
existentes, como a Convenção do Conselho da Europa sobre a Cibercriminalidade ou a 
Convenção de Istambul, as definições elaboradas pelo Comité da Convenção sobre a 
Cibercriminalidade e o Comité Consultivo da Comissão para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens, assim como pela Relatora Especial das Nações Unidas para a 
violência contra as mulheres, as suas causas e consequências, e as definições enquadradas no 
contexto da cibercriminalidade ou da ciberviolência contra as crianças, ou da violência contra 
as mulheres. 

Com base nos instrumentos existentes, poder-se-ia propor a seguinte definição: «A 
ciberviolência de género é uma forma de violência baseada no género, definida como 
qualquer ato de violência de género cometido, facilitado ou agravado, parcial ou totalmente, 
pela utilização de TIC, nomeadamente os telemóveis e telemóveis inteligentes, a Internet, as 
plataformas de redes sociais ou o correio eletrónico, contra uma mulher pelo facto de ser 
mulher, ou que afete as mulheres de forma desproporcionada, ou contra as pessoas LGBTIQ 
em razão da identidade de género, da expressão de género ou das características sexuais, que 
resulte, ou possa resultar, em danos ou sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou 
económicos, incluindo a ameaça do cometimento de tais atos, a coerção ou a privação 
arbitrária da liberdade, quer na vida pública quer na vida privada».

- Que crimes? 
A inclusão do termo «criminalidade informática» no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE pode abarcar 
também os crimes cometidos contra ou através de redes de comunicações eletrónicas ou 
sistemas de informação, e as formas graves de violência de género em linha com dimensão 
transfronteiriça podem inserir-se no âmbito da «criminalidade informática» na aceção do 
artigo 83.º, n.º 1, do TFUE.
Além disso, as medidas destinadas a prevenir a ciberviolência de género e a prestar assistência 
às vítimas poderiam ser estabelecidas com base no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE, uma vez que 
são acessórias do objetivo principal da diretiva.
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O âmbito da diretiva deve abranger qualquer forma de violência de género cometida, 
facilitada ou agravada, parcial ou totalmente, pela utilização de TIC, nomeadamente os 
telemóveis e telemóveis inteligentes, a Internet, as plataformas de redes sociais ou o correio 
eletrónico, contra uma mulher pelo facto de ser mulher, ou que afete as mulheres de forma 
desproporcionada, ou contra as pessoas LGBTIQ em razão da identidade de género, da 
expressão de género ou das características sexuais.
Embora não seja possível apresentar uma tipologia exaustiva das diferentes formas de 
ciberviolência de género, uma vez que se trata de um fenómeno em constante evolução e que 
assume novas formas, os seguintes tipos devem ser mencionados e definidos: 

- Ciberassédio, incluindo a ciberintimidação, assédio sexual em linha, a receção de 
material sexualmente explícito não solicitado, o assédio moral e o «deadnaming» 
(referência a uma pessoa transgénero pelo seu nome de nascimento ou outro nome anterior 
depois de esta o ter mudado);

- Ciberperseguição;
- Violações da privacidade relacionadas com as TIC, nomeadamente o acesso, a 

gravação, a partilha, a criação e a manipulação de dados ou imagens privados, incluindo 
especificamente o abuso sexual baseado em imagens, a criação ou distribuição não 
consensual de imagens sexuais, o «doxxing» ((revelação de dados pessoais sem 
consentimento) e a usurpação de identidade; 

- Gravação e partilha de imagens de violações ou outras formas de agressão sexual;
- Controlo ou vigilância à distância, incluindo através de aplicações espias em 

dispositivos móveis;
- Ameaças, incluindo as ameaças diretas e as ameaças de violência ou os apelos à 

violência, como ameaças de violação, a extorsão, a extorsão sexual e a chantagem 
dirigidas à vítima, aos seus filhos ou familiares, bem como a outras pessoas que defendem 
a vítima ou que são indiretamente afetadas;

- Discurso de ódio sexista, nomeadamente a publicação e partilha de conteúdos que 
incitam à violência ou ao ódio dirigidos contra as mulheres ou as pessoas LGBTIQ em 
razão da identidade de género, da expressão de género ou das características sexuais;

- Incitamento à violência autoinfligida, como o suicídio ou a anorexia e danos 
psicológicos;

- Danos informáticos em ficheiros, programas, dispositivos, ataques a sítios Web e outros 
canais de comunicação digital; 

- Acesso ilegal a telemóveis, mensagens de correio eletrónico, mensagens instantâneas ou 
contas de redes sociais;

- Violação de restrições à comunicação impostas por decisões judiciais;
- Utilização de meios tecnológicos para o tráfico de seres humanos, inclusive para a 

exploração sexual de mulheres e raparigas. 

- Que vítimas?  

O âmbito de aplicação pessoal da proposta deve abranger todas as vítimas de ciberviolência de 
género, com um reconhecimento específico das formas transversais de discriminação e das 
vítimas que participam na vida pública, entre as quais se incluem: 

 as mulheres e as raparigas em toda a sua diversidade; bem como
 as pessoas LGBTIQ em razão da identidade de género, da expressão de género ou 

das características sexuais.
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Recomendação 3 sobre medidas de prevenção

Os Estados-Membros devem implementar um conjunto de medidas para prevenir a 
ciberviolência de género, medidas estas que devem evitar novos traumas e a estigmatização 
das vítimas de ciberviolência de género, sendo ainda centradas na vítima e seguir uma 
abordagem intersectorial. Entre essas medidas, deverão incluir-se as seguidamente descritas:

- Programas de sensibilização e educação, incluindo programas dirigidos aos rapazes e 
aos homens, assim como campanhas que envolvam todos os intervenientes e partes 
interessadas pertinentes para combater as causas profundas da ciberviolência de 
género, no contexto geral da violência de género, a fim de introduzir mudanças nas 
atitudes sociais e culturais e eliminar normas e estereótipos de género, promovendo 
simultaneamente o respeito pelos direitos fundamentais no espaço em linha, tendo em 
especial atenção as plataformas de redes sociais e aumentando a literacia sobre a 
utilização segura da Internet;

- Investigação sobre ciberviolência de género (nomeadamente aspetos como as causas, a 
prevalência, o impacto, as vítimas, os agressores, as manifestações, os canais e a 
necessidade de serviços de apoio), que deve incluir estudos e o ajustamento das 
estatísticas sobre crimes de ciberviolência de género, a fim de identificar as 
necessidades legislativas e não legislativas, e ser apoiada por um conjunto de dados 
desagregados, intersectoriais e abrangentes;

- Integração da educação, da literacia e das competências digitais, como a higiene e a 
etiqueta cibernéticas, inclusive nos programas escolares, de molde a promover uma 
melhor compreensão das tecnologias digitais (em especial para evitar utilizações 
indevidas das redes sociais) e a capacitação dos utilizadores, melhorar a inclusão 
digital, assegurar o respeito pelos direitos fundamentais, eliminar quaisquer casos 
desigualdade de género e preconceitos no acesso às tecnologias e assegurar a 
diversidade de género no setor tecnológico, em particular no desenvolvimento de 
novas tecnologias, incluindo a formação dos professores;

- Facilitação do acesso das mulheres à educação e ao mundo académico nos domínios das 
tecnologias digitais, a fim de eliminar as disparidades de género, incluindo o fosso 
digital entre homens e mulheres, e garantir a diversidade de género nos setores 
tecnológicos, como as TIC e as CTEM, em particular no desenvolvimento de novas 
tecnologias, entre os quais a IA, e, nomeadamente, em cargos de decisão;

- Promoção e partilha de boas práticas em matéria de acesso à justiça, sentenças e vias de 
recurso que tenham uma abordagem sensível às questões de género; 

- Promoção de programas educativos e de tratamento integrados e abrangentes destinados 
a prevenir a reincidência dos perpetradores, bem como a alterar comportamentos e 
mentalidades para evitar a violência, em cooperação com as instituições e as 
organizações da sociedade civil pertinentes, tendo em conta as práticas de base 
comunitária e as abordagens da justiça transformadora, que são cruciais para pôr termo 
ao ciclo de abusos;  

- Desenvolvimento da cooperação entre os Estados-Membros para efeitos de intercâmbio 
de informações, conhecimentos especializados e práticas de excelência, em especial 
através da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade, em coordenação com o 
Centro Europeu da Cibercriminalidade da Europol, bem como com outros organismos 
afins, serviços e agências, como a Eurojust, em consonância com os direitos 
fundamentais; 
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- No caso das plataformas em linha utilizadas principalmente para a divulgação de 
conteúdos pornográficos gerados pelos utilizadores, assegurar que as plataformas 
tomem as medidas técnicas e organizativas necessárias para garantir que os utilizadores 
que divulgam conteúdos verificam a sua identidade através de um registo por correio 
eletrónico e telemóvel de dupla confirmação;

- Reconhecer, apoiar e prestar informações no que respeita às organizações da 
sociedade civil que trabalham no domínio da prevenção da violência de género, 
nomeadamente garantindo que beneficiem de apoio financeiro;

- Promoção de ações de formação contínuas e orientadas para médicos e outros 
profissionais, nomeadamente o pessoal dos serviços sociais, os agentes responsáveis 
pela aplicação da lei, os funcionários da justiça e outros intervenientes pertinentes, a 
fim de assegurar a compreensão das causas e do impacto da ciberviolência de género e 
o tratamento adequado das vítimas, e garantir que a formação de todos os profissionais 
tenha uma abordagem sensível às questões de género;

- Ponderação da possibilidade de regulamentar o desenvolvimento de software das 
aplicações de monitorização, com o objetivo de analisar a possibilidade de utilização 
indevida ou abusiva dessas aplicações e de prever salvaguardas adequadas para proteger 
os direitos fundamentais e assegurar o cumprimento da legislação aplicável em matéria 
de proteção de dados; proibição, por parte da Comissão, da comercialização de qualquer 
software de monitorização que se dedique à vigilância, sem o consentimento do 
utilizador e sem indicações claras da sua atividade; 

- Ponderação de um código de conduta para as plataformas em linha, tendo em conta a 
sua eventual implicação ou papel no contexto da ciberviolência de género, e garantindo 
que as organizações da sociedade civil possam participar na avaliação e revisão do 
Código de conduta para a luta contra o discurso ilegal de ódio em linha; adoção de 
medidas que obriguem as empresas de TI a melhorar o retorno de informação que 
fornecem aos utilizadores através de notificações que lhes permitam reagir rápida e 
eficazmente no que respeita aos conteúdos assinalados como ilegais;

 o reconhecimento da dimensão digital da violência de género nas estratégias, 
programas e planos de ação nacionais, no quadro de uma resposta holística a todas as 
formas de violência baseada no género;

 a promoção da cooperação entre os Estados-Membros, os intermediários da Internet e 
as ONG que se ocupam desta questão, através, por exemplo, de eventos de 
aprendizagem entre pares ou de conferências públicas;

- Cooperação multidisciplinar e entre as partes interessadas, inclusivamente com 
empresas tecnológicas, prestadores de serviços de alojamento virtual e autoridades 
competentes, sobre as melhores práticas para combater a violência de género, em 
consonância com os direitos fundamentais.

Recomendação 4 sobre a proteção, o apoio e a indemnização proporcionados às vítimas

A Comissão e os Estados-Membros devem adotar as medidas a seguir indicadas, com uma 
perspetiva centrada nas vítimas e uma abordagem transversal:

- Promover ações de formação obrigatórias específicas e contínuas para os profissionais 
que lidam com vítimas de ciberviolência de género, nomeadamente os agentes das 
autoridades responsáveis pela aplicação da lei, o pessoal dos serviços sociais, de 
acolhimento de crianças e de cuidados de saúde, os intervenientes na justiça penal e os 
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magistrados; poderão ser realizados programas de formação à escala da União no 
âmbito do programa Justiça e Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores e em 
colaboração com a Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL) e a 
Rede Europeia de Formação Judiciária; deve ser dada particular ênfase à vitimização 
secundária e à forma de a evitar, à dupla dimensão da violência de género (em 
linha/fora de linha) e à discriminação transversal, assim como à assistência 
proporcionada às vítimas com necessidades especiais;

 Assegurar que toda a formação destinada aos profissionais tenha uma abordagem 
sensível ao género e que o programa inclua ações destinadas a garantir que a vítima 
não seja novamente vitimizada durante o processo penal (revitimização e 
estigmatização); 

 no caso das plataformas em linha utilizadas principalmente para a divulgação de 
conteúdos pornográficos gerados pelos utilizadores, assegurar que as plataformas 
tomem as medidas técnicas e organizativas necessárias para garantir a acessibilidade 
de um procedimento de notificação qualificado que permita às pessoas notificar a 
plataforma de que estão a ser divulgados sem o seu consentimento materiais de 
imagem que as representa, ou que pretende representá-las, e fornecer à plataforma 
uma prova prima facie da sua identidade física, indicando que o conteúdo notificado 
através deste procedimento deve ser suspenso no prazo de 48 horas;

 No caso das plataformas em linha utilizadas principalmente para a divulgação de 
conteúdos pornográficos gerados pelos utilizadores, assegurar que as plataformas 
tomem as medidas técnicas e organizativas necessárias para garantir uma moderação 
humana profissional de conteúdos, em que os conteúdos com uma forte probabilidade 
de serem ilegais, como os que apresentem um caráter de voyeurismo ou representem 
cenas de violação, sejam objeto de avaliação;

 Instalar pontos de contacto nacionais nos serviços sociais e nos serviços responsáveis 
pela aplicação da lei, dotados de pessoal especializado com formação em 
ciberviolência de género, que permitam às vítimas denunciar a ciberviolência de 
género num ambiente seguro; os pontos de contacto devem ser coordenados através de 
uma rede; estas medidas contribuiriam para abordar a questão das denúncias a um 
nível inferior à realidade e da revitimização e criar um ambiente mais seguro para as 
vítimas de ciberviolência de género.

 Facilitar o acesso das vítimas à informação numa linguagem simples e acessível que a 
vítima possa compreender, nomeadamente sobre a assistência judicial e as medidas 
legais e os serviços de apoio, e desenvolver serviços específicos para as vítimas de 
ciberviolência (linhas telefónicas de apoio, abrigos, assistência jurídica e psicológica); 
facilitar as denúncias por parte das vítimas, permitindo-lhes obter decisões de 
proteção, e desenvolver mecanismos de recurso com medidas de indemnização 
adequadas;

 Dotar as linhas telefónicas de apoio nacionais dos recursos e conhecimentos 
especializados necessários para responder à dimensão digital da violência de género;

 Criar uma linha telefónica de apoio à escala da UE como ponto de contacto para as 
vítimas e velar por que estas a possam utilizar fácil e gratuitamente; desenvolver um 
diretório de serviços de apoio, incluindo linhas telefónicas de apoio e mecanismos de 
denúncia disponíveis nos casos individuais de ciberviolência;

 Assegurar que as vítimas de ciberviolência de género nos Estados-Membros tenham 
acesso a serviços de apoio especializados e à justiça, vias de recurso e procedimentos e 
mecanismos de denúncia seguros e acessíveis, independentemente da apresentação de 
uma queixa; eliminar todos os obstáculos que as vítimas que decidem apresentar uma 
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queixa possam enfrentar e criar mecanismos de denúncia que sejam fácil e 
imediatamente acessíveis às vítimas, incluindo através de meios digitais; 

- Desenvolver mecanismos de cooperação entre os Estados-Membros, os intermediários 
da Internet e as ONG que se dedicam a esta questão, bem como entre os intervenientes 
relevantes, como o sistema judiciário, os procuradores públicos, os serviços 
responsáveis pela aplicação da lei, os órgãos de poder local e regional e as organizações 
da sociedade civil;

 Apoiar as organizações da sociedade civil, nomeadamente as que prestam serviços, 
inclusive mediante a prestação de apoio financeiro; 

 Promover o desenvolvimento e o uso éticos de soluções tecnológicas que apoiem as 
vítimas e ajudem a identificar os agressores, garantindo o pleno respeito dos direitos 
fundamentais.

A Comissão deve elaborar princípios orientadores destinados aos agentes responsáveis 
pela aplicação da lei que se ocupam das vítimas que denunciam atos de ciberviolência 
de género, a fim de os dotar das competências sociais necessárias para ouvir 
atentamente, compreender e respeitar todas as vítimas de ciberviolência de género; 
estes princípios orientadores devem ter uma abordagem sensível às questões de 
género;

Os Estados-Membros devem desenvolver serviços de proteção e apoio especializados 
acessíveis a todas as vítimas, de forma gratuita, incluindo o apoio de emergência e a longo 
prazo, como o apoio psicológico, médico, jurídico, prático e socioeconómico, tendo em conta 
as necessidades específicas das vítimas, e prestar especial atenção às vítimas pertencentes a 
grupos particularmente expostos ou em situação de necessidade. A Comissão deve apoiar os 
Estados-Membros a este respeito.

Recomendação 5 sobre a repressão e a criminalização da ciberviolência de género

Com base na definição referida na Recomendação 2 e considerando que a criminalização da 
ciberviolência de género pode ter um efeito dissuasor para os autores dos crimes, a 
criminalização da ciberviolência de género deve ter em conta os seguintes critérios: 

- formas de ciberviolência de género a criminalizar pelos Estados-Membros (para 
abranger também as fases anteriores da cibercriminalidade – instigação, auxílio, 
cumplicidade e tentativa);

- sanções mínimas e máximas (prisão e multas);
- investigação e repressão transfronteiras;
- circunstâncias agravantes, em função do perfil das mulheres e das raparigas vítimas 

(exploração de características e vulnerabilidades específicas de mulheres e raparigas 
em linha);  

 disposições específicas que indiquem as diretrizes para a investigação e repressão, 
dirigidas principalmente aos serviços responsáveis pela aplicação da lei e aos 
procuradores, as quais devem igualmente conter indicações específicas para a 
aplicação da lei em matéria de recolha de provas;

 cooperação eficaz entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, as empresas 
tecnológicas e os prestadores de serviços, nomeadamente no que respeita à 
identificação dos agressores e à recolha de provas, que devem ser efetuadas no pleno 
respeito dos direitos e liberdades fundamentais e das regras de proteção de dados;
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 as provas devem ser recolhidas de forma a não causar uma vitimização secundária e a 
evitar traumatizar novamente a vítima;

 circunstâncias agravantes, em função do perfil das mulheres, das raparigas e das 
pessoas LGBTIQ vítimas, por exemplo exploração de características e 
vulnerabilidades específicas de mulheres, raparigas e pessoas LGBTIQ em linha;

 as avaliações de risco devem conter uma secção que inclua e tome em consideração os 
padrões de comportamento e os aspetos do incidente relacionados com o género, como 
os estereótipos, a discriminação, as ameaças de caráter sexual e a intimidação; esta 
informação deve ser utilizada para determinar as ações de seguimento e para melhorar 
a recolha de dados relacionados com as diferentes manifestações da ciberviolência de 
género;

 a apresentação de provas não deve representar um peso para as vítimas nem contribuir 
para uma nova vitimização.

Todas as medidas devem ter uma perspetiva centrada nas vítimas e uma abordagem transversal.

Recomendação 6 sobre a recolha e a comunicação de dados

A Comissão e os Estados-Membros devem recolher e publicar periodicamente dados 
abrangentes, desagregados e comparáveis sobre as diferentes formas da ciberviolência de 
género, não só com base nos relatórios policiais ou das organizações da sociedade civil, mas 
também nas experiências das vítimas. Esses dados poderiam ser seguidos de estudos 
aprofundados. Os dados dos Estados-Membros relativos à ciberviolência de género devem ser 
recolhidos e disponibilizados através da base de dados relativa a estatísticas de género do 
EIGE, da FRA e do Eurostat e os Estados-Membros devem garantir a melhor utilização 
possível das capacidades e dos recursos do EIGE. A FRA deve realizar novas investigações 
alargadas a nível da União sobre todas as formas de ciberviolência de género, que se devem 
basear nos dados mais recentes da União, a fim de dar uma resposta rigorosa. 
A Comissão deve apresentar regularmente um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
que avalie em que medida os Estados-Membros adotaram medidas na sequência desta 
recomendação. A Comissão deve igualmente melhorar os dados desagregados por género sobre 
a prevalência e os danos decorrentes da ciberviolência de género a nível da UE.
A Comissão e os Estados-Membros devem desenvolver indicadores que permitam medir a 
eficácia das suas intervenções para combater a ciberviolência de género.
.
Entre as recomendações adicionais podem incluir-se:

 a produção de estatísticas sobre a prevalência e as formas de ciberviolência, 
promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a comparabilidade dos dados 
recolhidos pelos Estados-Membros,

 um programa de recolha de dados à escala da União,
 a recolha de dados de forma periódica para que o conhecimento possa acompanhar a 

constante evolução das ferramentas e tecnologias que podem ser utilizadas para 
perpetrar atos de ciberviolência,

 uma recomendação no sentido do aproveitamento das capacidades e dos 
conhecimentos especializados do EIGE, do Eurostat, da FRA, da Europol, da Eurojust 
e da ENISA.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes e justificação da proposta

A violência de género, tanto fora de linha como em linha, está profundamente enraizada nas 
desigualdades estruturais da nossa sociedade. Trata-se de uma forma de violência ainda 
envolta em silêncio e que constitui uma das mais graves violações dos direitos humanos. A 
violência de género continua a ser um fenómeno generalizado e tem um enorme impacto nas 
vítimas, nas suas famílias e nas comunidades. A situação é ainda agravada por preconceitos e 
estereótipos de género, bem como pela manifestação contínua de relações de poder 
historicamente desiguais. A Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate 
à violência contra as mulheres e à violência doméstica (Convenção de Istambul) reconhece 
esta natureza estrutural da violência de género. Por conseguinte, a violência de género na 
nossa sociedade é exacerbada não por um, mas por uma multiplicidade de fatores, 
nomeadamente culturais, jurídicos, económicos e políticos. 

Na era digital de hoje, a Internet e as TIC estão a criar rapidamente novos espaços digitais 
sociais e a transformar a forma como os indivíduos se encontram, comunicam e interagem. As 
formas de violência de género em linha e facilitadas pelas TIC tornaram-se cada vez mais 
comuns, em especial com a utilização, todos os dias e em todo o mundo, de plataformas de 
redes sociais e de outras aplicações técnicas. A ciberviolência contra as mulheres é uma forma 
de violência de género. A ciberviolência engloba, designadamente, o ciberassédio, a 
ciberperseguição, o abuso de imagens não consensual e os discursos de ódio sexistas.

Não obstante, a ciberviolência de género não é uma nova forma de violência, mas sim um 
prolongamento da violência de género fora de linha. Tem um impacto profundo nos direitos e 
nas liberdades fundamentais dos indivíduos, na sua dignidade e na sua vida a todos os níveis, 
inclusive na sua saúde física, emocional e mental, no seu bem-estar e no seu desenvolvimento 
social, económico e profissional. As vítimas sofrem níveis mais elevados de ansiedade, 
stresse, depressão, trauma, ataques de pânico, perda de autoestima e um sentimento de 
impotência na sua capacidade para reagir ao abuso. Alguns grupos de mulheres, 
nomeadamente as defensoras dos direitos humanos, as mulheres políticas, as jornalistas, as 
bloguistas, as mulheres que pertencem a minorias étnicas, as mulheres lésbicas, bissexuais e 
transexuais e as mulheres com deficiência, são especialmente visadas pela violência facilitada 
pelas TIC; uma abordagem transversal é crucial para compreender as formas específicas de 
discriminação que afetam as vítimas de ciberviolência de género. Verifica-se igualmente que 
a voz e a participação das mulheres enquanto cidadãs digitais ativas são frequentemente 
censuradas pela ciberviolência de género e que este efeito dissuasor muitas vezes transborda 
para a realidade. 

O Parlamento reconheceu a importância de pôr termo à violência de género e à violência 
contra as mulheres através de várias resoluções e apelou à adoção de medidas jurídicas e 
políticas para combater este fenómeno. As seguintes iniciativas do Parlamento refletem esta 
preocupação: 

- Na sua Resolução, de 12 de setembro de 2017, sobre a proposta de decisão do 
Conselho relativa à celebração, pela União Europeia, da Convenção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência 
Doméstica, o Parlamento salientou que devem ser tomadas medidas para combater o 
fenómeno emergente da violência de género em linha, incluindo a intimidação, o 
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assédio e a perseguição, nomeadamente das mulheres jovens, das raparigas e das 
pessoas LGBTI;

- Na sua Resolução, de 3 de outubro de 2017, sobre a luta contra a cibercriminalidade, o 
Parlamento insistiu na necessidade de elaborar definições jurídicas comuns 
harmonizadas de cibercriminalidade, que abranjam o abuso sexual e a exploração de 
crianças em linha, o ciberassédio e os ciberataques,

- Na sua Resolução, de 26 de outubro de 2017, sobre a luta contra o assédio e o abuso 
sexuais na UE, o PE recordou que é necessária uma ação firme contra as novas formas 
de violência, por exemplo no ciberespaço, e salientou que o ciberassédio das 
mulheres, especialmente nas redes sociais, conduz a novas formas de violência contra 
as mulheres e raparigas;

- Na sua Resolução, de 17 de abril de 2018, sobre a capacitação das mulheres e das 
raparigas através do setor digital, o Parlamento recordou que os modelos digitais de 
comunicação contribuíram para a criação de condições favoráveis a uma maior difusão 
dos discursos de incitamento ao ódio e das ameaças contra as mulheres e que as várias 
formas de ciberviolência contra as mulheres ainda não foram totalmente tidas em 
conta pelo quadro jurídico. O Parlamento apelou, por conseguinte, a uma maior 
coordenação entre a UE e os Estados-Membros, a fim de combater a criminalidade 
transnacional facilitada pelas tecnologias, como seja o tráfico de seres humanos, o 
ciberassédio e a ciberperseguição, e exortou os Estados-Membros a incluírem as novas 
formas de ciberviolência nos seus códigos penais;

- Em 26 de abril de 2018, a Comissão FEMM adotou um projeto de relatório que 
propõe medidas para o combate ao assédio moral e sexual, incluindo em linha,

- A sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a adesão da UE à Convenção de 
Istambul e outras medidas para combater a violência de género;

- Na sua Resolução, de 21 de janeiro de 2021, sobre a Estratégia da UE para a Igualdade 
de Género, o Parlamento congratulou-se com as medidas propostas pela Comissão 
para combater a ciberviolência que afeta de forma desproporcionada as mulheres e as 
raparigas (incluindo o assédio em linha, a ciberintimidação e discurso de ódio sexista), 
particularmente ativistas, mulheres políticas e outras figuras públicas com visibilidade 
no discurso público. Instou também os Estados-Membros e a UE a adotarem novas 
medidas, incluindo medidas legislativas vinculativas, para combater estas formas de 
violência no quadro de uma diretiva relativa à prevenção e ao combate a todas as 
formas de violência contra as mulheres, e exortou os Estados-Membros a apoiarem o 
desenvolvimento de instrumentos de formação destinados aos serviços envolvidos em 
todas as etapas, da prevenção à repressão passando pela proteção, como a polícia e o 
sistema judicial, juntamente com o setor da informação e comunicação, 
salvaguardando simultaneamente os direitos fundamentais em linha;

- A sua Resolução, de 21 de janeiro de 2021, intitulada «Colmatar o fosso digital entre 
homens e mulheres: participação das mulheres na economia digital»;

- Na sua Resolução, de 11 de fevereiro de 2021, sobre os desafios futuros para os 
direitos das mulheres na Europa: mais de 25 anos após a Declaração e a Plataforma de 
Ação de Pequim, o Parlamento instou os Estados-Membros e a Comissão a adotarem 
medidas específicas para erradicar a ciberviolência, como o assédio em linha, a 
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ciberintimidação e o incitamento misógino ao ódio.

Base jurídica

A base jurídica para esta iniciativa legislativa é o artigo 83.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE). A expressão «criminalidade informática» no 
artigo 83.º, n.º 1, do TFUE pode abranger os crimes cometidos contra ou através de redes de 
comunicações eletrónicas ou sistemas de informação. Desde o Tratado de Lisboa, tem havido 
uma evolução na terminologia pertinente e os termos «cibercriminalidade» e «criminalidade 
informática» são agora utilizados indistintamente. As formas graves de violência de género 
em linha com dimensão transfronteiriça podem inserir-se no âmbito da «criminalidade 
informática» na aceção do artigo 83.º, n.º 1, do TFUE.
No que se refere às partes da proposta que visam promover e apoiar a ação dos Estados-
Membros no domínio da prevenção da criminalidade e das medidas de proteção, apoio e 
reparação das vítimas, o artigo 84.º do TFUE pode também revelar-se pertinente. Porém, se as 
medidas de prevenção previstas forem consideradas acessórias da criminalização da 
ciberviolência, não será necessário aditar uma base jurídica específica. 

Explicação das recomendações propostas

As recomendações constantes do anexo à resolução incluem os seguintes elementos: o 
objetivo da diretiva; o âmbito de aplicação e as definições; as medidas de prevenção; a 
proteção, o apoio e a reparação das vítimas; a repressão e a criminalização da ciberviolência 
de género, e a recolha e a comunicação de dados. 
O objetivo da diretiva é estabelecer regras mínimas no que respeita à definição do crime de 
ciberviolência de género e às sanções conexas, definir medidas para promover e apoiar a ação 
dos Estados-Membros no domínio da prevenção deste crime, bem como medidas para 
proteger, apoiar e garantir a reparação às vítimas. As correlatoras desta iniciativa consideram 
que a UE carece de um quadro jurídico para combater a violência de género (aqui, mais 
especificamente, a ciberviolência de género) e para proteger e apoiar as vítimas. 
Tal como referido na resolução, existem várias definições de ciberviolência de género, mas 
não existe uma definição jurídica acordada a nível internacional. Por este motivo, a 
recomendação sobre o âmbito de aplicação e as definições deixa à Comissão a possibilidade 
de propor uma definição específica que possa abranger qualquer forma de violência de género 
cometida, facilitada ou agravada, parcial ou totalmente, pela utilização de TIC contra uma 
mulher pelo facto de ser mulher ou que afete as mulheres de forma desproporcionada. Esta 
proposta baseia-se na definição utilizada pela Relatora Especial das Nações Unidas sobre a 
violência contra as mulheres, no seu relatório de 2018 sobre a violência em linha. 
As medidas preventivas propostas abordam as causas profundas da violência de género, 
nomeadamente a ciberviolência. Por este motivo, centram-se especialmente na educação, na 
sensibilização, na eliminação dos estereótipos de género e na promoção da investigação. As 
medidas exigem igualmente uma cooperação multidisciplinar e entre as partes interessadas, 
nomeadamente com os prestadores de serviços de alojamento virtual, e a colaboração com 
empresas tecnológicas sobre as melhores práticas para combater a ciberviolência de género, 
em consonância com os direitos fundamentais.
A fim de proteger e apoiar as vítimas de ciberviolência de género, a proposta indica, em 
primeiro lugar, as categorias de vítimas que devem ser consideradas. A intenção é ser tão 
abrangente quanto possível, tendo em conta a transversalidade do fenómeno e as necessidades 
específicas das vítimas. A proposta inclui ainda várias ações para implementar a proteção e o 
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apoio às vítimas. É dada especial ênfase à necessidade de melhorar e facilitar a comunicação 
de informações e de evitar a vitimização secundária. A formação dos profissionais da justiça e 
dos profissionais que estarão em contacto com as vítimas é crucial para alcançar este objetivo. 
Juntamente com estas ações, há serviços de apoio específicos que devem ser criados ou 
reforçados para abranger também as vítimas de ciberviolência de género (linhas telefónicas de 
apoio, abrigos).
Outro elemento da iniciativa legislativa diz respeito ao direito penal e à repressão da 
ciberviolência de género. A UE deve poder estabelecer regras mínimas para garantir a 
repressão da ciberviolência de género. A recomendação incluída no anexo não especifica 
todas as possíveis infrações e agravamentos, uma vez que o rápido desenvolvimento das 
tecnologias digitais pode gerar novas formas de ciberviolência. Dá antes à Comissão um 
conjunto de critérios para definir essas infrações. 
Contudo, as correlatoras consideram que os seguintes comportamentos devem ser tidos em 
conta para elaborar a lista de infrações no contexto da ciberviolência baseada no género:

- Ciberassédio (incluindo a ciberintimidação, a receção de material sexualmente 
explícito não solicitado e o assédio moral);

- Ciberperseguição;

- Violações da privacidade relacionadas com as TIC (incluindo o acesso, a partilha e 
a manipulação, sem consentimento, de dados ou imagens privados, designadamente 
dados íntimos, o abuso sexual baseado em imagens e a divulgação não consensual de 
imagens sexuais, o «doxxing» e a usurpação de identidade);

- Controlo ou vigilância à distância (incluindo através de aplicações espias em 
dispositivos móveis),

- Ameaças (incluindo as ameaças diretas e as ameaças de violência, a extorsão, a 
extorsão sexual e a chantagem);

- Discurso de ódio sexista (incluindo a publicação e partilha de conteúdos violentos, os 
comentários e insultos sexistas e/ou de género, o abuso de mulheres por expressarem 
os seus pontos de vista e por recusarem avanços sexuais);

- Incitamento ao suicídio ou à anorexia e comportamentos psicologicamente nocivos;

- Danos informáticos em ficheiros, programas, dispositivos, ataques a sítios Web e 
outros canais de comunicação digital;

- Acesso ilegal a comunicações móveis, mensagens de correio eletrónico, mensagens 
instantâneas ou contas de redes sociais;

- Violação de proibições de comunicação impostas por decisões judiciais;

- Violência direta.

Por último, a iniciativa salienta a necessidade de dispor de uma estratégia clara em matéria de 
recolha e comunicação de dados desagregados e comparáveis por parte das autoridades 
competentes. Se a UE pretende dispor de um quadro adequado para combater a violência de 
género, incluindo a ciberviolência, ou a violência contra as mulheres em geral, deve poder 
recolher e publicar dados sobre as diferentes formas de ciberviolência de género. Juntamente 
com os dados apresentados pelos Estados-Membros, a Comissão deve apresentar 
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regularmente ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a aplicação da 
diretiva, incluindo eventuais medidas/alterações para a melhorar.

Conclusão

A violência de género, incluindo a ciberviolência, continua a ser reforçada por diferentes 
desafios societais, como se verificou recentemente durante a crise relacionada com o surto de 
COVID-19, e existe uma falta de vontade política para a tornar uma prioridade. Alcançar a 
igualdade de género significa erradicar todas as formas de violência de género e eliminar os 
obstáculos que impedem as mulheres de exercerem plenamente os seus direitos. Existe uma 
vasta gama de abordagens para abordar a ciberviolência de género nos Estados-Membros. 
Para além de não existir uma definição harmonizada e uma abordagem comum, colocam-se 
outros problemas e desafios: A subnotificação, a sensibilização limitada do público e dos 
serviços de aplicação da lei, o apoio insuficiente às vítimas, bem como a investigação e os 
conhecimentos limitados sobre o fenómeno. Por conseguinte, para dar um novo impulso à 
erradicação da violência de género, tanto fora de linha como em linha, temos de estar 
dispostos a analisar as causas subjacentes ao fenómeno, os sistemas que o facilitaram e os 
fatores que o agravam. As causas profundas de todos os tipos de violência de género são as 
mesmas, pelo que se impõem leis e políticas que as abordem de forma holística. A Convenção 
de Istambul é, até à data, o tratado internacional mais abrangente que estabelece um quadro 
jurídico para proteger as mulheres e as raparigas de todas as formas de violência, e para 
prevenir, reprimir e eliminar a violência contra elas. Embora a ratificação da convenção ainda 
esteja bloqueada no Conselho, a UE não deve esperar, uma vez que cada dia de espera implica 
novas vítimas de violência de género. A iniciativa legislativa proposta visa combater este 
fenómeno. Utiliza uma abordagem holística para criminalizar determinados comportamentos, 
mas também para apoiar e proteger as vítimas desses comportamentos.
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