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Ex.ma Sr.ª Diretora Geral da  

Direção Geral do Consumidor,  

Dr.ª Ana Catarina Ferreira Marques da Fonseca, 

 

Lisboa 18 de março de 2021 

 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, pessoa coletiva nº 

502 066 415, vem expor a VªExª os factos que adiante descreve e requerer que 

atue em conformidade com o disposto no artigo 37º do Código da Publicidade. 

1- O restaurante “Pap’Açôrda”, localizado na Avenida 24 de Julho 49 

(Mercado da Ribeira), 1º andar 1200-479 Lisboa, lançou recentemente 

a campanha publicitária “Vamos ter consigo até às 21h”, difundida 

em várias plataformas digitais no mês de março. 

 

2- No âmbito desta campanha publicitária foi desenvolvido e publicitado o 

anúncio que abaixo se reproduz, e que se encontrava disponível online 

à data de 3 de março de 2021, em 

https://www.facebook.com/papacorda/ e 

https://www.instagram.com/restaurantepapacorda/  
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3- Como resulta da imagem supra, esta campanha publicitária utiliza o 

corpo da mulher de forma claramente sexista e objetificante.  

 

4- Fá-lo, designadamente, com a utilização da imagem do corpo de uma 

mulher com o seio destapado, desfocado pela imagem de um copo de 

vinho. 

 

5- A utilização desta imagem representa uma objetificação do corpo da 

mulher para fins publicitários e, portanto, económicos. 

 

6- O uso de conteúdo e apelo sexual e/ou do corpo feminino como elemento 

de atração pode ser encarado como uma estratégia de marketing, no 

entanto, a mesma não pode ser tolerada, não apenas por oferecer uma 
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representação limitada dos papéis sociais, mas também por criar e 

reforçar estereótipos de género. 

 

7- A objetivação do corpo feminino reforça a ideia de que os homens são 

sujeitos e as mulheres são objetos.  

 

8- A publicidade sexista e discriminatória contribui para a internalização 

da objetificação e sexualização de meninas e mulheres, perpetuando 

desigualdade e discriminação entre mulheres e homens.  

 

9- A generalização visada pelos estereótipos de género é um obstáculo 

para o alcance da igualdade de género e uma forma de discriminação 

de acordo com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), adotada em 1979. 

 

10- Combater a publicidade discriminatória de género é uma questão 

de interesse público.  

 

11- A publicidade sexista e estereotipada não pode nem deve ser 

tolerada, na medida em que contribui para o reforço da hierarquização 

e discriminação social, designadamente a discriminação contra as 

mulheres. 

 

12- Pelo que é constitucionalmente interdita e sancionada pelo Código 

da Publicidade. 

 

13- Para além de violar os compromissos internacionais a que o Estado 

Português se encontra vinculado. 

 

14- Na verdade, quer a Convenção sobre a Eliminação de todas as 

formas de Discriminação contra as Mulheres, vulgo CEDAW, quer 

a  Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
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Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, vulgo Convenção 

de Istambul, obrigam a que os Estados signatários, como Portugal, 

erradiquem todas as práticas baseadas nos papéis sociais 

estereotipados das mulheres e dos homens. 

 

15- A Recomendação nº R (2013)1 do Conselho da Europa sobre 

igualdade de género e media recomenda que se evite 'publicidade, 

linguagem e conteúdo sexistas que possam levar à discriminação em 

razão do sexo'; bem como o Relatório do Parlamento Europeu sobre 

‘Gender Equality in the Media Sector’.  

 

16- Também a Constituição da República impõe que o Estado tenha 

como sua tarefa fundamental a promoção da Igualdade entre homens 

e mulheres e, consequentemente, interdite práticas discriminatórias. 

 

17- Nesta conformidade, o Código da Publicidade proíbe no seu artigo 

7º toda a publicidade que viole os valores e os princípios 

constitucionais, e designadamente na al. b) do seu nº2, aquela que 

contenha qualquer discriminação. 

 

Assim, e tendo em atenção que a publicidade, independentemente dos 

meios de comunicação utilizados, assume nos dias de hoje uma importância e 

um alcance significativos que não devem ser desconsiderados nem mitigados, 

pois visa comunicar de forma simples e persuasiva uma mensagem que possa 

ser compreendida por um público muito amplo, a Associação Portuguesa de 

Mulheres Juristas considera particularmente importante que seja 

efetivamente implementada e aplicada a legislação vigente, que proíbe a 

divulgação de publicidade com mensagens discriminatórias, degradantes ou 

com base em estereótipos de género. 
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Nestes termos, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas requer 

a VªExª que, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo artigo 2º, nº2, 

alínea j) do Decreto-Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, receba a 

presente denúncia e a autue como contraordenação prevista no artigo 7º nº3 al. 

b) do Código da Publicidade, punida nos termos do artigo 34º nº1 al. a) do 

mesmo diploma. 

 

 

Certa da sua melhor atenção,  

 

 

A Presidente da Direção da A.P.M.J. 

 

Maria Teresa Féria de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apmjsede@apmj.pt

