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Uma cultura de submissão pode 
explicar a violência contra mulheres

NELSON GARRIDO

Em todos países da UE, entre 80% e 90% das medidas de coacção aplicadas aos agressores eram violadas

Combater a violência de género — 

de que as mulheres são as principais 

vítimas — passa por reconhecer a 

necessidade de uma mudança de 

mentalidades na sociedade portu-

guesa, onde uma desigualdade en-

tre homens e mulheres ainda está 

muito presente; e por acelerar os 

processos judiciais, tornar mais efi -

cazes as medidas de coacção apli-

cadas aos agressores (que muitas 

vezes não as cumprem) e proteger 

de forma atempada a vítima.

O primeiro painel do colóquio 

Convenção de Istambul e Direito Pe-

nal — Criminalidade de Género, que 

se realizou ontem na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, 

também salientou a importância de 

melhorar a formação e a informa-

ção sobre as questões da violência 

de género, para evitar uma dupla 

vitimização, e para que quem sofreu 

a violência possa mais facilmente 

pedir apoio, reconstruir a sua vida 

e, antes ou depois disso, prevenir 

situações de risco ou a sua repeti-

ção.

“Muito se evoluiu nesta matéria 

em Portugal, mas há ainda um lon-

go caminho a percorrer”, concorda-

ram as três oradoras desse primeiro 

painel no colóquio organizado pelo 

Centro de Investigação de Direito 

Penal e Ciências Criminais (CIDPCC) 

e pelo Instituto de Direito Penal e 

Ciências Criminais (IDPCC) — ambos 

da Faculdade de Direito da Univer-

sidade de Lisboa.

Um exemplo do que já se percor-

reu: a ratifi cação por Portugal da 

Convenção de Istambul (Conven-

ção do Conselho da Europa para a 

Prevenção e o Combate à Violência 

contra as Mulheres e a Violência Do-

méstica) e a sua entrada em vigor 

a 1 de Agosto.

A intervenção de Maria Fernanda 

Palma, professora e directora do CI-

DPCC, centrou-se nas respostas que 

pode dar o Direito Penal no qua-

dro da aplicação da convenção. Elza 

Pais, socióloga, deputada (PS) e ex-

secretária de Estado da Igualdade, 

e Ana Ferreira, jurista da Associa-

ção Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV), realçaram a abrangência da 

convenção para além das questões 

jurídicas e deram exemplos de ac-

crise económica e de valores que 

têm “um impacto” na vida familiar 

e conjugal para além dos factores 

relacionados com uma cultura de 

género. “Existem outros factores 

que têm a ver com fenómenos de 

degradação social”, afi rmou a aca-

démica, defi nindo “um certo vazio 

de valores” e “um certo vazio de 

perspectivas” como potenciadores 

de violência.

Os dados continuam a ser “cho-

cantes”, disse Ana Ferreira, que re-

alçou o facto de a Convenção de 

Istambul “estabelecer padrões míni-

mos de combate à violência contra 

as mulheres e à violência domesti-

ca” e permitir resolver um proble-

ma que diz ser o da hierarquização 

das vítimas, dando depois ao PÚ-

BLICO um exemplo: as mulheres ví-

timas de violência doméstica estão 

isentas das taxas moderadoras no 

Serviço Nacional de Saúde enquan-

to as que foram vítimas de vítimas 

não o são, o que, para a jurista, “não 

faz sentido”.

“Em Portugal, evoluiu-se muito 

no plano legislativo e no plano polí-

tico, mas existe um longo caminho a 

percorrer”, disse Ana Ferreira, que 

qualifi cou como “questões fulcrais” 

e “grandes apostas” desta conven-

ção “a ideia de celeridade processu-

al” e “a intervenção imediata”. E re-

feriu que, em todos os 28 países da 

União Europeia, entre 80% e 90% 

das medidas de coacção aplicadas 

aos agressores eram violadas e na 

maioria não havia acção perante a 

violação da medida. A jurista lamen-

tou “a falta de reacção por parte das 

autoridades que desvalorizam os 

motivos desta violação”.

Também por isso, salientou, cerca 

de 40 mulheres por ano, em média, 

têm sido assassinadas em contexto 

de violência conjugal.

Colóquio na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa debateu respostas a dar para aplicar 
em Portugal a Convenção de Istambul sobre prevenção e combate da violência de género

Legislação 
Ana  Dias Cordeiro

confi guram “dinâmicas destrutivas 

das conquistas civilizacionais”. “Os 

crimes de género também suportam 

essa dimensão qualitativa agrava-

da”, disse, defendendo haver aqui 

uma “base” para a alteração das leis.

“A razão de ser dessa violência é 

a negação da igualdade entre ho-

mem e mulher”, sustentou Fernan-

da Palma, numa sociedade “onde 

continua a haver discriminação e 

onde ainda impera, embora de for-

ma dissolvida, uma cultura de géne-

ro” e que Ana Ferreira defi niu como 

“cultura de submissão”.

“Temos uma igualdade de direi-

tos na lei” que não se refl ecte no 

quotidiano e no quadro social e 

cultural, considerou Elza Pais, que 

denunciou a aceitação e “o silencia-

mento” dessa desigualdade.

Fernanda Palma propôs que não 

sejam esquecidas as “situações de 

confl ito psicológico” criadas pela 

ções para prevenir a violência e os 

seus impactos negativos. 

O texto não limita a defi nição de 

violência de género à violência do-

méstica e apela a todos os Estados-

membros do Conselho da Europa 

para “introduzirem o reconheci-

mento desta violência como vio-

lência estrutural na defi nição dos 

suas políticas e dos seus conceitos”, 

realçou Elza Pais.

Processo legislativo
A deputada lembrou que, no quadro 

do processo legislativo relacionado 

com a aplicação da convenção em 

Portugal, a Assembleia da Repúbli-

ca se prepara para votar diplomas 

— sobre casamento forçado, perse-

guição ou coacção sexual.

Fernanda Palma propôs traçar 

“paralelismos” entre os crimes de 

género e os crimes contra a huma-

nidade, no sentido em que ambos 
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