
Basta!
Vamos pôr fim à violência 
contra as mulheres!
A assinatura da Convenção de Istambul pela comissária Věra Jourová, em 13 de 
junho de 2017, representa um passo importante no combate à violência contra 
as mulheres na União Europeia. No entanto, apesar deste avanço, essa forma de 
violência continua a ser uma das manifestações mais generalizadas e destrutivas 
da disparidade de género na UE. Em resposta a esta terrível realidade, a Comissão 
Europeia está este ano focada em ações destinadas a combater a violência contra 
as mulheres. O Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) orgulha-se 
de apoiar esta iniciativa com o  seu trabalho de investigação e  conhecimentos 
especializados.

Este boletim informativo temático destaca alguns dos trabalhos recentes do 
EIGE em matéria de violência contra as mulheres, desde as perspetivas sobre 
a tendência emergente da ciberviolência até à análise do nível de proteção que 
a  legislação da UE oferece às vítimas de tráfico. Espero que a  investigação do 
EIGE possa contribuir para a construção de uma Europa onde as mulheres adultas 
e jovens possam viver uma vida livre de traumas de violência e abuso.

Virginija Langbakk
Diretora do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)

EM QUE ESTÁ O EIGE A TRABALHAR NESTE MOMENTO?

O combate à violência requer dados 
mais comparáveis
Pôr termo à violência contra as mulheres é um desafio, pois 
ainda não dispomos de dados fiáveis e  comparáveis para 
mostrar aos decisores até que ponto esta é  frequente. Isto 
significa também que as medidas de prevenção e os serviços 
de apoio à vítima são frequentemente subfinanciados. O EIGE 
está a trabalhar num projeto que visa ajudar a polícia e a justiça 
ao nível da União Europeia (UE) a melhorar a recolha de dados. 
Essa melhoria vai ajudar-nos a  compreender a  verdadeira 
dimensão e o impacto da violência doméstica. 

Mais informações aqui.

Leia o  último relatório do EIGE relativo à  recolha de dados 
administrativos sobre violação, feminicídio e  violência 
doméstica na UE aqui.

©
 U

ni
ão

 E
ur

op
ei

a 
20

13
 - 

Fo
nt

e 
PE

2017
NEWSLETTER
EDIÇÃO ESPECIAL

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


Todos os anos, o número de mulheres adultas e jovens vítimas 
de tráfico para fins de exploração sexual aumenta. A diretiva da 
União Europeia contra o tráfico de seres humanos estabelece 
medidas para proteger as vítimas, mas qual o grau de eficácia 
dessas medidas? O  EIGE vai analisar a  diretiva na perspetiva 
das vítimas de violência baseada no género, por exemplo 
mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual ou 
casamento forçado. Mais informações aqui.

Índice de Igualdade de Género 
2017: o que há de novo no domínio 
da violência?

A diretiva da União Europeia 
contra o tráfico protege as vítimas 
de violência?

Para a terceira edição do Índice de Igualdade de Género, o EIGE 
desenvolveu um método de medição da extensão da violência 
contra as mulheres em cada Estado-Membro. Utiliza uma 
escala de 1 a 100 — quanto maior a pontuação, mais grave é o 
fenómeno da violência contra as mulheres no país. Obtenha 
mais informações sobre violência através do nosso Índice, que 
pode consultar aqui.

A sala de aula não é um porto seguro 
para mulheres jovens e meninas

Nas escolas, a violência baseada no género constitui um dos 
seis desafios relacionados com o género no setor da educação. 
O próximo estudo realizado pelo EIGE salienta a necessidade 
de dispor de informação fiável e sensível à dimensão do género 
sobre este fenómeno em todos os Estados-Membros. Consulte 
aqui os três estudos do EIGE no domínio da educação.

Tolerância zero face à mutilação 
genital feminina
A mutilação genital feminina (MGF) é  uma terrível realidade 
para muitas raparigas, também na UE. No entanto, ainda não 
sabemos quantas estão vulneráveis a esta forma de abuso. Para 
o descobrir, o EIGE está a trabalhar em estreita colaboração com 
seis países (Bélgica, Chipre, França, Grécia, Itália e Malta) com 
o objetivo de os ajudar na estimativa do número de raparigas 
em risco. O  estudo visa ajudar os responsáveis políticos 
a combater e, em última análise, a pôr fim a esta prática. Ler 
aqui o  estudo anterior do EIGE, que estima o  número de 
raparigas em risco na Irlanda, Portugal e Suécia.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation


PUBLICAÇÕES

A ciberviolência constitui uma 
ameaça crescente, especialmente para 
mulheres adultas e jovens

Dado que cada vez mais 
pessoas conseguem aceder 
facilmente à  Internet e  às 
redes sociais, a ciberviolência 
contra as mulheres adultas 
e  jovens é  agora uma 
preocupação crescente. Para 
uma melhor compreensão 
desta forma emergente de 
violência, o  EIGE publicou 
uma nota informativa sobre 
o tema. Pode lê-la aqui.

O que sabe sobre a violência contra 
as mulheres no seu país?

Elaborámos uma ficha informativa relativa a  cada 
país da União Europeia, com as principais estatísticas 
sobre violência contra as mulheres, informações sobre 
a  legislação em vigor e  serviços de apoio à vítima. Estão 
igualmente disponíveis nas línguas nacionais. Consulte-as 
aqui.

Conciliar definições
Medir a  violência contra as mulheres na União Europeia 
não é  uma tarefa fácil, porque não existe uma abordagem 
acordada em comum entre os países. Para tornar mais fácil 
a  comparação de dados, o  EIGE desenvolveu definições 
e indicadores para a medição da violação, do feminicídio e da 
violência doméstica. Consultar o glossário de definições aqui.

Diretiva relativa aos direitos das vítimas 
na perspetiva de género

Na União Europeia, as vítimas de crime devem beneficiar 
dos mesmos direitos, proteção, apoio e  acesso à  justiça, 
independentemente de onde estão e de quem são. A análise 
do EIGE à diretiva relativa aos direitos das vítimas verifica quais 
as disposições que beneficiam as vítimas de violência baseada 
no género, bem como as que podem ser contraproducentes 
ou causar efeitos indesejados. Leia a análise aqui.

Violência baseada no género:  
quanto custa?
Além de causar danos psicológicos e emocionais importantes, 
a violência tem também um custo elevado para os cidadãos 
e para a sociedade. O EIGE calcula que a violência baseada no 
género possa custar, anualmente, à União Europeia até 226 mil 
milhões de euros. Veja aqui quanto pode custar a  violência 
contra as mulheres no seu país.
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http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


CAMPANHA «LAÇO BRANCO»

A campanha «Laço branco» do EIGE desenrola-se em toda 
a União Europeia e convida os homens a tomar uma posição 
sobre a violência contra as mulheres. Estamos muito felizes 
com o facto de vários responsáveis políticos de topo terem 
aderido à  campanha, incluindo o  primeiro-ministro do 
Luxemburgo e  o presidente do Parlamento grego. Mais 
informações sobre como aderir à campanha «Laço branco» 
do EIGE aqui.

Produzimos também diversos vídeos para a  campanha. 
Entre eles, destacamos um curto filme animado, um 
documentário, entrevistas com embaixadores e  cenas 
de rua que mostram como pode erguer a  sua voz contra 
a violência. Veja-os aqui.

BOAS PRÁTICAS

Mutilação genital feminina
Quando se trata de mutilação genital feminina, um dos obstáculos é  a falta de um método 
comum de recolha de dados sobre o fenómeno. O EIGE identificou uma série de boas práticas 
sobre a utilização de informações recolhidas pela polícia, justiça e serviços de saúde para calcular 
o risco de MGF. Mais informações aqui.

Recolha de dados administrativos
A obtenção de uma imagem mais precisa e comparável da violência contra as mulheres constitui 
um grande desafio para todos os Estados-Membros. O  EIGE escolheu 12 boas práticas que 
podem ajudar as entidades nacionais, como a polícia, a justiça e os serviços de saúde, a melhorar 
a respetiva recolha de dados e, em última análise, a contribuir para uma medição mais fiável da 
violência. Consulte-as aqui.

Uma parte impor-
tante do trabalho do 

EIGE consiste em ajudar os 
países da União Europeia a li-

dar com desafios semelhantes. 
Fazemo-lo através da procura 

e partilha de métodos de 
ajuda comprovadamente 

eficazes.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Glossário e Tesauro
Sabia que o  Glossário e  Tesauro do EIGE explica muitos 
termos relacionados com a violência baseada no género? 
Por exemplo, violência doméstica, violência económica 
e violência sexual. Veja mais definições aqui.

RECURSOS E CAMPANHAS

Base de dados de estatísticas 
de género
Se procura dados sobre violência contra as mulheres, 
a  base de dados de estatísticas de género do EIGE pode 
ajudar. Fornece dados administrativos dos setores da polícia 
e  da justiça sobre violação, violência sexual e  violência 
doméstica. Descarregue aqui os dados relativos a cada país.

Centro de Recursos e Documentação
Se precisa de materiais sobre violência baseada no género, 
não procure mais! A biblioteca online do EIGE contém mais 
de 10 000 recursos sobre o tópico, incluindo livros, artigos 
e documentos políticos. Pesquisar mais temas aqui.
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Recebeu este boletim informativo de um amigo? 
Receba o próximo diretamente na sua caixa de entrada!

SUBSCREVA AQUI

Para mais informações, visite o sítio web do EIGE em: www.eige.europa.eu.
Contacte-nos através de correio eletrónico Eige.sec@eige.europa.eu 

ou telefone +370 5 215 7400.

O Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) é o centro de conhecimento 
da UE em matéria de igualdade de género. O EIGE apoia os esforços dos responsáveis 
políticos e de todas as instituições relevantes para tornar a igualdade entre 
homens e mulheres uma realidade para todos os europeus, proporcionando-lhes 
conhecimentos específicos e dados comparáveis e fiáveis sobre a igualdade de 

género na Europa.
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http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
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