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XXII CIMEIRA IBERO-AMERICANA DE CHEFES DE ESTADO E DE
GOVERNO

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE FEMINICIDIO NA IBERO-AMERICA

As Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos pafses ibero-americanos, reunidos em
Cadis, Espanha, por ocasiao da celebracao da XXII Cimeira Ibero-Americana nos dias 16 e 17
de Novembro de 2012, sob 0 tema, "Uma relacao renovada no blcentenarlo da Constituicao
de Cadis":

Reiteram 0 seu mais firme apoio a todos os esforcos nacionais e no espaco ibero-americano
que permitam fazer frente, com um enfoque de Direitos Humanos e de forma integral, aos
desafios que 0 crime de feminiddio, como expressao maxima da violencia dirigida contra a
mulher, pelo mero fato de 0 ser.

Ratificam que a descriminacao por motivo de sexo e contrarla a Carta das Nacoes Unidas, a
Convencao sobre a elimlnacao de todas as formas de descrirninacao contra a mulher e
outros instrumentos internacionais de direitos humanos, que abordem esta problernatica.

Reafirmam a Declaracao e Plataforma de A<;ao de Pequim, resultante da IV Conferencia
Mundial da ONU sobre a Mulher, que reconhece as numerosas formas de discrirninacao e
vlolencia contra a mulher e que as limitam a uma maior participacao nas areas, econornlca,
polftica, social e cultural nos seus respetivos pafses.

Reafirmam tarnbem as convencoes internacionais que abordam 0 tema da violencia contra a
mulher, em particular a Convencao sobre a elimlnacao de todas as formas de descriminacao
contra a mulher.

Reafirmam a sua preocupacao face aquelas sltuacoes de violencias contra as mulheres por
raz6es de qenero, que implicam a violacao dos seus Direitos Humanos e que permanecem
impunes. A violencia constitui a dlscrimlnacao ou fossa de desigualdade mais grave contra a
mulher.

Acordam promover a reallzacao de esforcos nacionais e regionais no espaco ibero-americano
para criar, de forma conjunta, uma consciencia de igualdade e respeito em relacao a mulher.

Condenam 0 usa da violencia nas suas diferentes express6es, ffsica, psicoloqica, econornica,
sexual e patrimonial: ou quaisquer outras formas analoqas que lesionem ou sejam
suscetfveis de atingir a dignidade, integridade ou liberdade das mulheres, seja no arnbtto,
familiar, cornunltarlo, institucional, laboral e docente.

Reconhecem como um progresso a ttplflcacao do crime de feminiddio, que alguns pafses
Ibero-americanos consagraram e, por outro lado, encarregam a Conterencie de Ministros de
Justics dos parses ibero-americanos de estudar a harrnonizacao dos tipos penais.

Reconhecem a irnportancia dos foros intergovernamentais, como a Conferencia Regional
sobre a Mulher da America Latina e do Caribe, da CEPAL e de movimentos onde mulheres
onde se discuta e se acordem acoes para 0 abordar.

Exortam os Estado ibero-americanos a prosseguir, trabalhando para adotar as medidas
necessaries para garantir uma vida liberta de todas as formas de violencia, inclufda a ffsica



pslcoloqica, sexual, econormca e patrimonial, cuja expressao maxima e 0 feminiddio e
exortam as autoridades a atuar com a devida diligencia na prevencao, alerta, investtqacao.
erradlcacao, sancao e reparacao de todos os atos de violencla cometida contra as mulheres.

Finalmente, celebram 0 estabelecimento de protocolos protocolos ou guias de lnvestiqacao
criminal para 0 crime do feminiddio em varies parses ibero-americanos, entre outros 0

modelo de Protocolo de Investiqacao eficaz do feminiddio na America Latina e Caribe,
desenvolvido por peritos governamentais e pelas sociedades civis de diversos parses ibero-
americanos; comprometem-se a promover, no ambito das suas leqlslacoes, mecanismos de
investiqacao criminal do crime de feminiddio. Manifestam a expetativa de que estes
protocolos e exerdcios contribuam para a defini<;ao de orlentacoes nos parses ibero-
americanos sobre padr6es de tnvestlqacao policial e forense de um tao barbaro crime.


