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Combater a violência de género – de 
que as mulheres são as principais vítimas 
– passa por reconhecer a necessidade de 
uma mudança de mentalidades na socie-
dade portuguesa, onde uma desigualdade 
entre homens e mulheres ainda está mui-
to presente; e por acelerar os processos 
judiciais, tornar mais eficazes as medidas 
de coacção aplicadas aos agressores (que 
muitas vezes não as cumprem) e proteger 
de forma atempada a vítima.

O primeiro painel do colóquio Con-
venção de Istambul e Direito Penal – Cri-
minalidade de Género, que se realizou 
terça-feira na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, também salientou a 
importância de melhorar a formação e a 
informação sobre as questões da violência 
de género, para evitar uma dupla vitimi-
zação, e para que quem sofreu a violência 
possa mais facilmente pedir apoio, recons-
truir a sua vida, e antes ou depois disso, 
prevenir situações de risco ou a sua repe-
tição.

“Muito se evoluiu nesta matéria em 
Portugal, mas há ainda um longo cami-
nho a percorrer”, concordaram as três 
oradoras desse primeiro painel no coló-
quio organizado pelo Centro de Investiga-
ção de Direito Penal e Ciências Criminais 
(CIDPCC) e o Instituto de Direito Penal e 
Ciências Criminais (IDPCC) – ambos da 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa.

Um exemplo do que já se percorreu: 
a ratificação por Portugal da Convenção 
de Istambul (Convenção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência contra as Mulheres e a Violên-
cia Doméstica) e a sua entrada em vigor a 
1 de Agosto.

A intervenção de Maria Fernanda Pal-
ma, professora e directora do (CIDPCC), 
centrou-se nas respostas que pode dar o 
Direito Penal no quadro da aplicação da 
convenção. Elza Pais, socióloga, deputada 
(PS) e ex-secretária de Estado da Igualda-
de e Ana Ferreira, jurista da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
realçaram a abrangência da convenção 
para além das questões jurídicas, e deram 

exemplos de acções para prevenir a vio-
lência e os seus impactos negativos. 

O texto não limita a definição de vio-
lência de género à violência doméstica 
e apela a todos os Estados-membros do 
Conselho da Europa para “introduzirem o 
reconhecimento desta violência como vio-
lência estrutural na definição dos suas po-
líticas e dos seus conceitos”, realçou Elza 
Pais. A deputada lembrou que, no quadro 
do processo legislativo relacionado com 
a aplicação da convenção em Portugal, a 
Assembleia da República se prepara para 
votar diplomas – sobre casamento forçado, 
perseguição ou coacção sexual. Fernanda 
Palma propôs traçar “paralelismos” entre 
os crimes de género e os crimes contra a 
humanidade, no sentido em que ambos 

configuram “dinâmicas destrutivas das 
conquistas civilizacionais”. “Os crimes de 
género também suportam essa dimensão 
qualitativa agravada”, disse, defendendo 
haver aqui uma “base” para a alteração 
das leis. “A razão de ser dessa violência é a 
negação da igualdade entre homem e mu-
lher”, sustentou Fernanda Palma, numa 
sociedade “onde continua a haver discri-
minação e onde ainda impera, embora de 
forma dissolvida, uma cultura de género” 
e que Ana Ferreira definiu como “cultura 
de submissão”. “Temos uma igualdade 
de direitos na lei” que não se reflecte no 
quotidiano e no quadro social e cultural, 
considerou Elza Pais, que denunciou a 
aceitação e “o silenciamento” dessa desi-
gualdade.

Cultura de submissão pode explicar violência 
contra as mulheres em Portugal 

Colóquio debateu respostas a dar para aplicar a Convenção de Istambul sobre prevenção e 
combate da violência


