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DECLARAÇÃO ORAL AO COMITÉ DA CONVENÇÃO SOBRE A 

ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO 

CONTRA AS MULHERES (CEDAW) | 82ª SESSÃO | PORTUGAL 

  

Entregue pela PLATAFORMA PORTUGUESA 

PARA OS DIREITOS DAS MULHERES 
  

Obrigada, Senhora Presidente, 

em nome da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e das suas 28 

organizações-membros. 

Em termos de contexto e enquadramento, destacamos 3 questões críticas: 

1.      Diluição dos direitos das mulheres, e das mulheres enquanto sujeito político 

específico; 

2.      Falta de financiamento específico para os direitos das mulheres, e ausência de 

transversalização da igualdade entre mulheres e homens (gender mainstreaming), 

incluindo orçamentos sensíveis ao género (gender budgeting); 

3.      Notórias lacunas de conhecimento e de sensibilização sobre os direitos 

humanos das mulheres e sobre os compromissos internacionais de Portugal, 

nomeadamente os derivados da CEDAW 

Ao longo dos anos, o alargamento do âmbito de intervenção do mecanismo nacional 

para a igualdade, bem como a redução da presença das ONG de direitos das 

mulheres no seu Conselho Consultivo, tiveram consequências negativas nesta área, 

nomeadamente a eliminação progressiva do conceito de sexo na linguagem comum, 

nos meios de comunicação social, e nos documentos de política, como se os 

direitos das mulheres e a desigualdade entre mulheres e homens não fossem  
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questões transversais a todas as áreas políticas, independentemente da existência 

de outros importantes fatores de discriminação.  

Esta situação foi agravada pela invisibilidade da Convenção e das suas 

Recomendações Gerais no Governo, Parlamento, poder judicial, e partidos políticos, 

como se constata, por exemplo, na parca e insuficiente Avaliação do Impacto de 

Género dos Atos Normativos. 

Em termos de financiamento, os recursos atribuídos a esta área no Orçamento do 

Estado são significativamente inferiores aos atribuídos a outras áreas de política, e 

constatamos que o agravamento das desigualdades entre mulheres e homens 

durante a pandemia COVID-19, nomeadamente a divisão assimétrica do trabalho 

cuidador, não teve uma resposta firme em termos de orçamentação sensível ao 

género (gender budgeting) no Plano de Recuperação e Resiliência, devido a uma 

inadequada avaliação do impacto de género. 

As ONG de Direitos das Mulheres foram escassamente envolvidas no desenho dos 

planos de recuperação, em parte porque o seu conhecimento não foi devidamente 

valorizado, mas também devido ao sistemático e incapacitante subfinanciamento da 

sua atividade. 

Apelamos à existência de um financiamento regular e fiável para as ONG de 

Direitos das Mulheres, nomeadamente através do Orçamento do Estado, e de 

medidas especiais temporárias, aplicadas de acordo com as necessidades 

específicas das mulheres e raparigas de grupos em situação de desfavorecimento. 
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PRIORIDADES TEMÁTICAS 

PÔR FIM AO CONTINUUM DE VIOLÊNCIA MASCULINA CONTRA AS 

MULHERES AS RAPARIGAS 

A legislação e as políticas de combate à violência em Portugal são neutras em 

termos de género e ignoram as relações de poder assimétricas entre mulheres e 

homens. Assim, a violência masculina contra mulheres e raparigas – incluindo o 

femicídio, a violência nas relações de intimidade, entre outras formas de violência – 

não é eficazmente combatida. Por exemplo, o acesso a apoio jurídico gratuito 

nestas situações continua a depender do rendimento do agregado familiar. 

Durante a pandemia, notámos um número crescente de mulheres a procurar ajuda 

junto dos serviços de apoio a vítimas de violência sexual, quando só existem dois 

serviços especializados. Recordamos ainda que a violação em Portugal não é um 

crime de natureza pública, e que, neste caso, o conceito de consentimento está 

ausente do código penal. A agressão e o assédio de jovens raparigas nas 

universidades e nas redes sociais tornaram-se também temas de destaque na 

discussão pública. 

A insuficiência da educação sexual nas escolas significa que a pornografia ocupa 

com frequência este vazio, com consequências devastadoras, nomeadamente ao 

nível da normalização da prostituição. 

Não existem políticas públicas em consonância com a CEDAW, nomeadamente 

programas de saída, nem sensibilização para acabar com a procura, que 

contribuam para o fim do sistema de prostituição. Os números relativos ao tráfico 

para fins de exploração sexual em Portugal são inexpressivos, o que suscita sérias 

preocupações quanto à identificação efetiva das vítimas. 
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SAÚDE 

Apesar das recomendações para diminuir o nível de medicalização dos partos, em 

particular os partos por cesariana, constatamos que a taxa atual é a mais alta desde 

2010. Os dados de 2020 mostram ainda que a mortalidade materna registada neste 

ano foi a mais elevada dos últimos 38 anos. Não existe um mecanismo para 

acompanhar as recomendações da OMS nas maternidades. A aplicação efetiva da 

lei sobre o aborto não acontece em todo o território. Os serviços de emergência 

obstétrica também não estão disponíveis de forma abrangente e equilibrada. 

  

EDUCAÇÃO 

A educação para a igualdade entre mulheres e homens é quase inexistente, e as e 

os docentes não têm acesso à formação e aos instrumentos necessários. As 

raparigas ciganas tendem a abandonar a escola entre os 12 e os 14 anos, apesar 

da escolaridade obrigatória ser até aos 18 anos. 

  

PARTICIPAÇÃO NA VIDA POLÍTICA E PÚBLICA 

Apesar da Lei da Paridade, o número de mulheres no Parlamento diminuiu, bem 

como o número de mulheres como Presidentes de Câmara Municipais. A Lei da 

Paridade deve aplicar-se de modo igual às listas e aos resultados, e em todo o 

território nacional. Tal implicaria alterar a Lei, incluindo estipular listas 50/50, um 

sistema de colocação alternada nas listas, e a garantia de que os partidos têm 50/50 

de mulheres e homens como líderes de todas as listas. 
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EMPREGO 

Em Portugal, apesar da legislação aplicável e dos progressos alcançados, 

subsistem assimetrias efetivas na segregação das escolhas educativas e de 

atividade profissional, na progressão nas carreiras, na desigualdade salarial, e na 

partilha desigual das atividades cuidadoras e dos cuidados não pagos de apoio à 

vida familiar. Para contrariar os papéis tradicionais de género, seria importante 

garantir uma licença de maternidade e paternidade integralmente remunerada e não 

transferível de igual duração (excluindo o tempo necessário para a recuperação das 

mulheres). 

 

Genebra, 13 de junho de 2022 
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