
 
 

 

 

A violência de género 
• Pelo menos uma em cada três 
mulheres no mundo já foi espancada, 
coagida ao sexo ou abusada de outra 
forma durante a sua vida.  

• Dependendo do país europeu em 
causa, entre 20% e 50% das mulheres 
são vítimas de violência doméstica.  

A violência doméstica, que pode 
assumir a forma de abuso emocional, 
físico ou sexual, é particularmente 
comum e afeta não só as mulheres e os 
homens envolvidos, mas também as 
crianças da família que presenciam ou 
se tornam as principais vítimas por 
vingança de quem abusa ou porque 
elas tentam proteger as pessoas 
adultas envolvidas como vítimas. 

 

O que é o género 
Refere-se ao conjunto socialmente construído 
de expectativas, comportamentos e atividades 
de homens e mulheres atribuídas com base no 
seu sexo. Muitas vezes ouvimos frases como 
“cuidar da casa é coisa de mulher”. O que está 
por detrás de frases deste tipo é justamente a 
questão de género: se o que caracteriza “ser 
mulher” são características biológicas e 
anatómicas, não haveria razão para alguém 
atribuir uma atividade especifica às mulheres. 
Afinal, ser  homem ou mulher não faria 
diferença quando é preciso limpar a casa. Isso 
demonstra que há algum sentido a mais 
atribuído a “ser mulher”. Isto é produto da 
sociedade, atribuir características especificas e 
qualificacões para cada sexo. Nem todas as 
mensagens que recebemos como parte da 
nossa socialização podem ser consideradas 
como um benefício. A socialização de género 
pode limitar os  meninos e meninas a explorar 
os seus talentos e interesses para atingirem o 
seu potencial pleno e assim condicionar a 
igualdade. 
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O assédio sexual 

Definido como avanços de carácter sexual, 
não requeridos. Pode assumir várias formas 
de comportamento. Inclui a violência física e 
a violência mental como coerção - Forçar 
alguém a fazer o que não quer. Pode ter uma 
longa duração - a repetição de piadas ou 
trocadilhos de carácter sexual, convites 
constantes para sair ou inaceitáveis 
conversas de natureza sexual. Pode também 
ser apenas um único acidente - tocar ou 
apalpar alguém, de forma inapropriada, ou 
abuso sexual e violação. 

 

Feminismo - Movimento 
que visa a igualdade social, 
política, económica e cultural, 
entre mulheres e homens, 
pugnando pelos direitos das 
mulheres. Pode ser entendido 
como um fenómeno global 
que integra diversos fatores de 
acordo com a especificidade 
da situação das mulheres no 
mundo, das particularidades 
da cada cultura e de cada 
sociedade.  

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (CEDAW) Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979           
suprimir o tráfico e a exploração da prostituição das mulheres.                                  eliminar os conceitos 
estereotipados dos papéis de homens e mulheres.                           garantir todos os direitos relativos ao 
trabalho, oportunidades de emprego, igualdade de remuneração, a livre escolha da profissão e do 
emprego, segurança socia                                             garantir a igualdade no casamento e nas relações 
familiares, incluindo direitos iguais aos dos homens para escolher livremente o casamento, igualdade 
de direitos e responsabilidades para com as crianças, incluindo o direito de determinar livremente o 
número e espaçamento das filhas e dos filhos e os meios para o fazer, e os mesmos direitos à 
propriedade. 

Os direitos sexuais e reprodutivos 

 A garantia dos direitos sexuais e reprodutivos é essencial 
para a concretização da igualdade de género. A falta de 
controlo sobre esses direitos resulta em graves violações dos 
Direitos Humanos, por exemplo, o casamento forçado, o 
serem forçadas a manter a gravidez ou os abortos e as 
esterilizações forçadas. Às mulheres também é muitas vezes 
negado o acesso a serviços de saúde reprodutiva, incluindo 
serviços de aborto para as mulheres que engravidam como 
resultado de violação ou incesto, ou quando a gravidez 
representa um sério risco para a sua saúde ou vida.  

A pobreza e as mulheres 
A igualdade económica é fundamental 
para alcançar a igualdade de género. De 
acordo com algumas estimativas, as 
mulheres representam mais de 70% das 
pessoas pobres do mundo. As mulheres 
tendem a fazer trabalhos menos bem 
pagos e muitas vezes trabalham em 
empregos precários na economia 
informal, com poucos direitos e baixos 
salários. 
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