
ESTRATÉGIA NACIONAL 

GUINÉ BISSAU

PARA O ABANDONO DA
MGF/E

2018-2022





ESTRATÉGIA NACIONAL 

GUINÉ BISSAU

PARA O ABANDONO DA
MGF/E

2018-2022



Coordenação: Fatumata Djau Baldé, Presidente do Comité Nacional para o Abandono das Práticas 
Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança 

REGIÃO DE OIO
Autoridades Administrativas, 
Governadora da Região
Autoridades Religiosas,
Direção Regional de Educação,
Direção Regional de Saúde,
Polícia de Ordem Pública,
Associações de Mulheres,
Líderes de Opinião
ONG’s Locais,
Ex-Fanatecas

REGIÃO DE CACHEU
Autoridades Administrativas,
Autoridades Tradicionais,
Autoridades Religiosas,
ONG’s Locais,
Ex-Fanatecas,
Direção Regional de Saúde,
Delegado Regional Ministério Público,
Líderes de Opinião

REGIÃO DE GABÚ
Autoridades Administrativas,
Autoridades Tradicionais,
Autoridades Religiosas,
Direção Regional de Saúde,
Direcção Regional de Educação
ONG’s Locais,
Associações de Jovens,
Associações de Mulheres,
Ex-Fanatecas
Líderes de Opinião

Regiões/Entidades/Organizações auscultadas e que integram o Grupo de Validação

REGIÃO DE QUÍNARA
Autoridades Tradicionais,
Autoridades Administrativas,
ONG’s Locais
Autoridades Religiosas,
Fanatecas,
Delegado Regional Ministério Público 
Comissariado Provincial da Polícia de Ordem Pública,
Direcção Regional de Educação
Associações de Mulheres,
Associações de Jovens,
Líderes de Opinião 

REGIÃO DE BAFATÁ
Governador da Região
Direcção Regional de Educação
Delegado Regional de Saúde

REGIÃO DE TOMBALI
Autoridades Tradicionais,
Governador  da Região
Autoridades Administrativas,
ONG’s Locais,
Autoridades Religiosas,
Ex-Fanatecas,
Delegado Regional Ministério Público 
Polícia de Ordem Pública
Associações de Mulheres,
Associações de Jovens,
Líderes de Opinião 
Direcção Regional de Educação
Delegado Regional de Saúde

04

FICHA TÉCNICA



SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU

Instituições Públicas:

Ministério da Mulher, Família e Coesão Social
Direção Geral da Solidariedade Social
Instituto da Mulher e da Criança

Ministério da Justiça
Direção Geral da Política Legislativa
Direção Geral da Polícia Judiciária

Ministério da Educação
Direção Geral de Alfabetização e Educação de Adultos
Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação

Ministério da Saúde 
Secretaria de Estado dos Assuntos Hospitalares
Direção Geral de Saúde
Direção Geral de Saúde Reprodutiva
Projecto de Desenvolvimento Dirigido pelas Comuni-
dades (PDDC)

Ministério da Economia e das Finanças
- Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional
Direção Geral do Plano
- Secretaria de Estado da Juventude
Conselho Nacional da Juventude 
Instituto da Juventude

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS:
AFAG, AGUIBEF, AJUFES, Aldeias SOS, AMAR, AMIC, 
Associação de Ex-Fanatecas, CNMT, Conselho Nacional  
Islâmico, Conselho Superior Islâmico, ENDA-Bissau, 
FORQUAM, IMC, FED, FEDERAÇÃO KAFO, LGDH, MNSC, 
MUSKAFU, NADEL, NUNATIS, OKANTO, PLAN-GB, PPM, 
POTTAL, PROTEGE, RA, Rede das Mulheres Mediadoras, 
REMPSECAO, RENLUV-GC/GB, SINIMMIRA NASSIQUE, 
TOSTAN. 

OUTRAS ORGANIZAÇÕES:
Sistema das Nações Unidas:
UNICEF, OMS, ONU Mulheres, PAM e UNIOGBIS 

OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA COOPERAÇÃO:
Banco Mundial
Cooperação Portuguesa, Camões-IP
SWISSAID

OUTROS:
Gabinete da Primeira Dama

ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:
Rádio Jovem
Rádio Sol Mansi
Rádio Nacional 
Rádio  Macaré 
TVGB - Televisão da Guiné-Bissau
Jornal o DEMOCRATA

ORGÃOS DE SOBERANIA:
Presidência da República
Assembleia Nacional Popular

Colaboradores e Coordenadores Regionais do CNAPN: 
Mamadu Adi Bocum (Cacheu), Nelson Indi (Gabú), Alfa 
Umaro Djaló (Oio), Gabriel Nam (Tombali) e Alanso 
Conate (Quinará).

Consultores Nacionais: 
Mouhammed Djicó Ould Ahmed e Bubacar Baldé 

Compilação e Revisão: 
Alice Frade e Fatumata Djau Baldé

Apoio: 
P&D Factor - Associação para a Cooperação sobre 
População e Desenvolvimento

Entidades Financiadoras:
UNICEF, UNFPA e Banco Mundial

05



06



ÍNDICE

07

_PREFÁCIO ......................................................................................................................................................................................................... 10

_RESUMO EXECUTIVO .................................................................................................................................................................................. 12

1_INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................................................. 14 

2_GUINÉ-BISSAU, caracterização geral ................................................................................................................................................. 16
2.1_Situação Sociodemográ�ca ................................................................................................................................................................ 17
2.2_Plano Económico .................................................................................................................................................................................... 17
2.3_Educação .................................................................................................................................................................................................... 18
2.4_Saúde ........................................................................................................................................................................................................... 19

3_LUTA CONTRA A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA ..................................................................................................................... 20
3.1_ Terminologias e de�nições ................................................................................................................................................................. 21
3.2_MGF/Excisão e Sociedade .................................................................................................................................................................... 21
3.3_MGF/Excisão e Religião ......................................................................................................................................................................... 22
3.4_ MGF/Excisão e Legislação ................................................................................................................................................................... 22
3.5_Obrigações dos Estados ....................................................................................................................................................................... 23

4_RESPOSTAS EM RELAÇÃO À PRÁTICA DA MGF/E ......................................................................................................................... 24
4.1_Nível internacional ................................................................................................................................................................................. 25
4.2_Nível nacional ........................................................................................................................................................................................... 26

5_ ESTRATÉGIA NACIONAL ........................................................................................................................................................................ 30
5.1_A Visão ........................................................................................................................................................................................................ 31
5.2_Alguns elementos da avaliação estratégia nacional para o abandono da MGF/E na Guiné-Bissau 2010-2015 .. 31
5.3_Abordagem Holística ............................................................................................................................................................................ 32

6_ASPECTOS FAVORÁVEIS AO ABANDONO DA PRÁTICA DA MGF/E ....................................................................................... 34

7_ LIÇÕES APRENDIDAS .............................................................................................................................................................................. 36

8_PLANO DE ACÇÃO NACIONAL PARA O ABANDONO DA  MGF/EXCISÃO NA GUINÉ-BISSAU ..................................... 38 
8.1_ Objectivos gerais .................................................................................................................................................................................... 39
8.2_ Eixos estratégicos e o Plano de Acção ............................................................................................................................................ 39
8.3_Indicadores de actividades .................................................................................................................................................................. 45
8.4_Indicadores de globais .......................................................................................................................................................................... 45
8.5_Indicadores de abandono .................................................................................................................................................................... 45

9_IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA .................................................................................................................................................... 46
9.1_Coordenação Estratégica ..................................................................................................................................................................... 47
9.2_Coordenação Técnica ............................................................................................................................................................................ 47
9.3_Dispositivo Institucional ...................................................................................................................................................................... 47
9.4_Seguimento e Avaliação ....................................................................................................................................................................... 51
9.5_Meios de Intervenção ............................................................................................................................................................................ 51
9.6_ Medidas de Reforço .............................................................................................................................................................................. 51
9.7_Riscos para a Implementação da Estratégia Nacional e do Plano ......................................................................................... 51

_MATRIZ DO PLANO DE ACÇÃO NACIONAL PARA O ABANDONO DA  MGF/EXCISÃO ..................................................... 54

_BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................................................... 64



08



AFAG_
AGUIBEF_

AJUFES_
ALTERNAG_

AMAR_
AMIC_

ANP_
CAJ_
CAP_
CDC_

CEDAW_

CNAPN_

CNMT_
DENARP_

E_
EB_

FATWA_
FED_

FEMUGUIB_
FORQUAM_

IMC_
LGDH_

MGF_
MGF/E_

MICS_
MJ_

MMFCSLCP_

MMP_
MNSC_

NADEL_
NUNATIS_

ODM_
ODS_
OMS_
ONG_
ONU_

PJ_
PNUD_

POP_
PPM_
PTF_
RA_

REMPSECAO_

RENLUV_

RESEN_
SMN_

SWISSAID_
UNFPA_

UNICEF_
ONU Mulher_

Associação de Filhos e Amigos de Gâ-Bás
Associação Guineense para o Bem-Estar Familiar
Associação Juvenil Feminina de Solidariedade
Associação Guineense de Estudos e Alternativas
Associação de Mulheres Alternativa e Resposta
Associação Amigos de Criança
Assembleia Nacional Popular
Centro de Acesso à Justiça
Conhecimentos, Atitudes e Prática
Convenção dos Direitos das Crianças
Convenção para Eliminação de todas as Formas de 
Descriminação Contra as Mulheres
Comité Nacional para o Abandono de Práticas tradicio-
nais Nefastas a saúde da mulher e da criança
Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras
Documento da Estratégia Nacional para a Redução 
Pobreza
Excisão
Escola Básica
Decreto Islâmico
Fundação para a Educação e Desenvolvimento
Federação de Mulheres da Guiné-Bissau
Forúm dos Quadros Muçulmanos
Instituto da Mulher e da Criança
Liga Guineense dos Direitos Humanos
Mutilação Genital Feminina
Mutilação Genital Feminina ou Excisão
Inquérito aos Indicadores Múltiplos
Magistrados Judiciais
Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e de Luta 
contra Pobreza
Magistrados do Ministério Público
Movimento Nacional da Sociedade Civil
Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Local
Núcleo Nacional de Técnicos de Intervenção Social
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
Organização Mundial da Saúde
Organização Não-governamental
Organização das Nações Unidas
Policia Judiciária
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Polícias de Ordem Pública 
Plataforma Política de Mulheres
Parceiros Técnicos e Financeiros
Rede de Ajuda
Rede de Mulheres para a Paz e Segurança no Espaço 
CEDEAO
Rede Nacional de Luta contra a Violência baseada no 
Género
Relatório do Sistema Educativo Nacional
Sinim Mira Nassique
Cooperação Suíça
Fundo das Nações Unidas para a População
Fundo das Nações Unidas para a Infância
Fundo das Nações Unidas para as Mulheres

LI
ST

A
 D

E 
A

BR
EV

IA
TU

RA
S 

E 
A

CR
Ó

N
IM

O
S

09



PREFÁCIO

10



Na Guiné-Bissau, a prática de MGF/E segundo o Inquérito 
aos Indicadores Múltiplos (MICS5/2014), atinge cerca de 
44,5% de mulheres de 15-49 anos de idade e 30% de 
crianças de 0-14 anos e chega a tingir os 96 % nas zonas 
de maior prevalência da prática. Esta prevalência de-
monstra a amplitude deste fenómeno de violação dos 
direitos das jovens raparigas e meninas no nosso País. 
Face a este desa�o de promoção e protecção dos direitos 
humanos de todas as pessoas e das mulheres e crianças 
em particular, o Governo da Guiné-Bissau através do 
Comité Nacional para o Abandono das Práticas Tradicion-
ais Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança, com o impul-
so e apoio das organizações da sociedade civil e de mais 
movimentos de protecção e promoção dos direitos 
humanos, tem-se engajado na luta contra este �agelo 
desde há várias décadas.

Na continuidade dessas acções, uma estratégia nacional 
para o seu combate e o respectivo plano de acção 
quinquenal para o período 2010-2015 foi adoptado. Um 
trabalho árduo de colaboração com as diferentes organ-
izações da sociedade civil, instituições públicas, partidos 
políticos, parlamentares e pessoas anónimas mas 
comprometidas com a causa, levaram à aprovação no dia 
6 de Junho de 2011, pela Assembleia Nacional Popular, 
da conhecida lei 14/2011 de 6 de Julho, que previne e 
criminaliza a prática de Mutilação Genital Feminina no 
país.

A primeira estratégia e o seu plano de acção, foram 
implementados e revistos os resultados obtidos deste 
exercício foram encorajadores mas não deixaram de pôr 
em evidência as di�culdades observadas a diferentes 
níveis durante todo o processo de intervenção no 
terreno. Todavia é importante saudar o envolvimento, a 
participação e resiliência das comunidades que acei-
taram abordar um assunto até aqui considerado de tabu 
mas, igualmente felicitar a sua abnegação e a �rme 
vontade que exprimiram sobre a necessidade do aban-
dono da prática de MGF/E na Guiné-Bissau.

É chegado o momento de sublinhar e felicitar os esforços 
e entrega de todas as pessoas que aceitaram engajar-se 
nessa luta, sendo rosto, fazendo da sua voz, a voz das 
vozes silenciadas em benefício do serviço do bem-estar 
das comunidades. Também é chegado o momento de 
agradecer a toda a comunidade internacional que no 
âmbito das colaborações bi e multilateral contribuíram 
para a realização das actividades de educação, 
informação, formação e sensibilização das nossas comu-
nidades com vista ao abandono das práticas nefastas na 
Guiné-Bissau. É neste quadro que as comunidades, 
apoiadas pelo Governo através do Comité Nacional para 
o Abandono das Práticas Nefastas (CNAPN), pelas organi

zações não-governamentais e associações de promoção 
dos direitos humanos, desenvolveram e implementaram 
de forma activa as iniciativas que conduziram a centenas 
de declarações públicas de abandono das práticas de 
MGF/E no seio das comunidades praticantes do país. Por 
isso é que na Guiné-Bissau se acredita que continuando 
nesta senda de trabalhos com as comunidades 
praticantes, a prática de MGF/E poderá ser abandonada 
até ao ano 2030. 

Neste âmbito, o governo da Guiné-Bissau através do 
CNAPN, em colaboração com as organizações da socie-
dade civil membro, as comunidades praticantes e os 
parceiros de desenvolvimento, decidiram elaborar esta 
nova estratégia e o respectivo plano de acção para os 
períodos 2018-2022.

Este plano, responde às necessidades expressas pelas 
comunidades e demais intervenientes no processo do 
abandono da prática de MGF/E no país, acelerando as 
actividades de Informação, Educação, Comunicação, 
Formação, Advocacia, entre outras e instaurar um quadro 
institucional em articulação com o documento da 
Estratégia Nacional para a Redução da Pobreza (DENARP) 
e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Esta nova estratégia e o seu respectivo plano de acção, 
constitui para o governo e os seus parceiros o único 
quadro de referência para as intervenções para o aban-
dono da prática de MGF/E, durante o período 2018-2022.

É nosso desejo, que este plano, fruto duma abordagem 
participativa e consensual, possa permitir às partes enga-
jadas no abandono da prática de MGF/E, de contribuírem 
signi�cativamente para o abandono total sustentável da 
prática no curto e médio prazo. Estamos esperançados 
em ver criado no nosso país, um ambiente de protecção 
de mulheres, jovens raparigas e crianças, e que assegure 
a plena participação das mesmas no desenvolvimento 
das suas comunidades e do seu país, assim como de ver 
instalado de forma voluntária e de�nitiva na nossa socie-
dade o impacto social, económico e no desenvolvimento 
do respeito pela manutenção da integridade física das 
mulheres e jovens raparigas em linha com a realização 
plena dos seus direitos e dignidade.

Para se conseguir um sucesso a este nível, é necessário 
que haja uma acção intersectorial concertada entre os 
diferentes actores tanto eles públicos implicados no 
processo (Ministério encarregue dos assuntos da Mulher 
e da Criança, Ministério da Justiça, Ministério da 
Educação e o Ministério da Saúde), as Organizações Não 
Governamentais, a Sociedade Civil e os Parceiros de 
Desenvolvimento.
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Esta estratégia e o plano de acção nacional para o aban-
dono da prática de MGF/E, tem como objectivo assegurar 
que as comunidades praticantes, abandonem esta 
prática paulatinamente até  ao ano de 2030 em linha com 
a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e 
quadro legislativo do país.

Na Guiné-Bissau, a prática de MGF/E segundo o MICS 
2014, atinge cerca de 44,5% de mulheres de 15-49 anos 
de idade e 30% de crianças de 0-14 anos e chega a tingir 
os 96 % nas zonas de maior prevalência da prática. O que 
demonstra que a prevalência a nível nacional tem 
grandes disparidades para que contribuem o lugar de 
residência e a etnia. Segundo o MICS 2014, a proporção 
de mulheres submetidas a prática é mais elevada no 
meio rural (50%) do que nos centros urbanos (39.8%). Os 
movimentos migratórios, internos e externos, estão no 
entanto a introduzir variações nesta realidade.

A prática da MGF/E obedece a uma convenção social de 
mais de 2000 anos e constitui uma violação �agrante dos 
direitos das mulheres e das crianças que a ela são subme-
tidas. Este atentado à dignidade das mulheres de 
diferentes idades e as sequelas que provoca na saúde das 
mesmas, constituem um real problema de desenvolvi-
mento. As autoridades, as associações e as ONG’s, desen-
volveram ao longo do tempo uma série de iniciativas e 
estratégias que visam entre outros a promoção do aban-
dono de�nitivo da prática.

Durante o período que vai de 2008 à data presente, 
segundo os dados disponíveis, cerca de 389 comuni-
dades, declararam publicamente o abandono total da 
prática nas suas comunidades. A nova estratégia e o 
respectivo plano de acção, visam reforçar os ganhos até 
aqui alcançados e elevar os desa�os para o abandono 
total até ao ano 2030, através duma abordagem assente 
fundamentalmente nos seguintes aspectos:

- Promoção de uma abordagem holística e multissectori-
al para reforçar as capacidades das comunidades com 
vista a aceleração do abandono da prática até ao ano 
2030.

- Promoção duma abordagem sub-regional, transfron-
teiriça e de diáspora, favorável a uma solidariedade 
responsável e cidadã agindo em favor do abandono total 
da prática com todos os grupos praticantes e comuni-
dades das zonas de maior prevalência da mesma.

- A melhoria do sistema de coordenação das actividades 
dos diferentes sectores e actores assim como a 
institucionalização de um plano de seguimento e 
avaliação.

- A contribuição para a perenização e sustentabilidade 
das intervenções a favor do abandono total e de�nitivo 
da prática.

- Reconhecimento do contributo da Guiné-Bissau para o 
abandono global da MGF.

A implementação deste plano de acção, será sustentada 
pelo reforço do quadro organizacional e institucional 
permitindo assegurar de forma efectiva e e�ciente, a 
pilotagem, a coordenação e o seguimento com respecti-
va monitorização da sua implementação.

Serão propostos, mecanismos de seguimento e monitor-
ização a nível nacional, regional, local e global, que 
permita reforçar o abandono global de todas as formas 
de Mutilação Genital Feminina. Uma avaliação externa do 
plano será efectuada no �nal. Essa avaliação �nal será 
apoiada por uma avaliação meio percurso e pelos resulta-
dos das revisões anuais.
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A cada segundo que passa, no mundo, uma menina/-
jovem rapariga é sujeita a um tipo de mutilação genital.  
A origem destas práticas é ancestral. Segundo a Organ-
ização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que cerca de 
100 a 130 milhões de mulheres no mundo foram vítimas 
dessa prática em África e entre elas cerca de 26 milhões 
vivem com o tipo I - in�bulação. Os dados do Programa 
conjunto UNFPA-UNICEF de 2018 apontam para mais de 
200 milhões de meninas e mulheres que vivem com um 
tipo de MGF no mundo. 

Diferentes estudos indicam que cerca de 2 a 3 milhões de 
crianças/jovens raparigas correm o risco todos os anos de 
serem excisadas. Essas vítimas encontram-se espalhadas 
entre a África (28 países) entre os quais a Guiné-Bissau, 
um pouco no médio oriente, na Ásia do sul, na América 
central e em alguns países da Europa e da América do 
norte por razões de imigração.

A Mutilação Genital Feminina (MGF) é uma denominação 
genérica que designa um conjunto de práticas que 
consiste na remoção total ou parcial dos órgãos genitais 
externos de uma menina/mulher ou qualquer outro tipo 
de intervenção por razões não médicas ou de natureza 
não terapêutica evocadas por razões socioculturais. As 
consequências médicas / na saúde a curto e a longo 
prazo dependem muito do tipo de prática a que a 
criança/jovem rapariga é submetida.

Esta estratégia surge como uma necessidade de juntar 
esforços no combate a prática da MGF/Excisão na 
Guiné-Bissau. Neste documento embora se reconheça a 
necessidade de actuação para o abandono de todas as 
formas de MGF, será com frequência usada a expressão 
Excisão, por ser o tipo que assume maior prevalência na 
Guiné-Bissau e na sub-região. Os esforços do Estado, dos 
seus parceiros, da sociedade civil e da comunidade em 
geral são indispensáveis para se fazer uma luta global 
para a prevenção dessa prática.

Como se sabe, a problemática da MGF/E é muito com-
plexa e multissectorial por estar ligada no nosso país com 
aspectos socioculturais e religiosos. Por isso, importa 
privilegiar uma abordagem holística e multisectorial. 
Neste documento iremos demonstrar a importância da 
participação activa de cada pessoa e entidade para  a 
implementação e execução da presente estratégia.

Os resultados da avaliação do último plano de acção 
nacional, demonstraram progressos signi�cativos acom-
panhados de mudanças de atitudes ao nível de compor-
tamentos culturais e o desenvolvimento das lideranças 
femininas nas zonas bene�ciárias de intervenção. Igual-
mente foram demonstrados engajamentos e compromis-
sos das populações a favor da defesa dos direitos das 
mulheres e jovens raparigas como promotoras   do 
desenvolvimento das e nas suas comunidades. Foi 
também sublinhada a e�cácia da estratégia de 
intervenção fundada na abordagem da “educação, 
baseada nos direitos humanos”, como uma abordagem 
pertinente a favor da promoção e da defesa dos direitos 

de mulheres e crianças de todas as idades.

Os resultados demonstraram, ainda, que apesar dos 
esforços realizados para alcançar o abandono da prática 
no país, ainda continuam a existir focos de resistência por 
razões ligadas a diferentes factores, mas sobretudo 
factores de origem religiosa, a in�uência de imigrantes 
oriundos das zonas onde se acredita terem mais conheci-
mento sobre o Alcorão e os demais livros sagrados do 
islamismo, e a existência de zonas de prevalência ainda 
não cobertas pela intervenção.

É para  responder a esta necessidade existente , e assegu-
rar o abandono total da prática no horizonte 2030, que o 
Ministério da Mulher, Família e da Solidariedade Social, 
através do Comité Nacional para o Abandono das Práticas 
tradicionais Nefastas a Saúde da Mulher e da Criança, 
�xou como um dos seus objectivos, a actualização desta 
estratégia e do seu respectivo plano de acção para aceler-
ação do abandono da prática de MGF/E na Guiné-Bissau.

Este plano elaborado de forma participativa apoia-se nos 
resultados da avaliação do primeiro plano 2010-2015,  
pondo  em evidência as lições aprendidas mas também 
apresenta a visão, os grupos prioritários, actividades e 
dispositivo institucional, bem como identi�ca meios, 
medidas de acompanhamento, seguimento e avaliação 
entre diferentes componentes do plano.
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A Guiné-Bissau é um país da África ocidental tendo como 
limites geográ�cos a República do Senegal a norte e a 
Guiné-Conacri a sul, ambos países de expressão francesa.

O território da Guiné-Bissau é constituído por uma parte 
continental e outra insular. Esta última o “Arquipélago 
dos Bijagós” é composto por cerca de nove dezenas de 
ilhas e ilhéus das quais  dezassete são povoadas.

Com base nos indicadores demográ�cos publicados 
(http://www.stat-guinebissau.com/publicacao/estatisticas_basicas.pdf ) 
pelo Instituto Nacional de Estatística a população da 
Guiné-Bissau em 2014 correspondia a um total de  
1.514.451 habitantes. De acordo com os resultados do 
censo de 2009 a uma taxa de crescimento anual de 2.3%. 
O Sector Autónomo de Bissau, abrange 384.960 desse 
efetivo populacional o que equivale a 24.85 % do referido 
conjunto demográ�co.

Segundo os dados do último recenseamento geral da 
população de 2009, a distribuição da população por sexo 
apresenta o seguinte �gurino estatístico (quadro 1 e 
Grá�co1).

2.1_Situação Sociodemográ�ca
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SEXO %

Homens 48.8

Mulheres 51.2

TOTAL 100.00
Quadro 1_ percentagem de homens e mulheres
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Grá�co 1_ representação grá�ca da população da Guiné-Bissau por sexo             

A população Guineense é caracterizada por uma diversi-
dade étnica considerável. Há dois principais grupos: os 
animistas, que predominam nas zonas costeiras e os 
muçulmanos que habitam a zona este do país. Entre os 
animistas, os Balantas, representavam o maior grupo 
étnico do país, sendo outros grupos étnicos representa-
dos pelos Fulas, Manjacos, Mandingas e Papeis.

A diversidade étnica traduz-se pela existência de um 
mosaico linguístico composto por cerca de trinta de 
línguas nacionais. Embora o português seja na Guiné-Bis-
sau a língua o�cial, o crioulo é considerado uma língua 
veicular, falada pela maioria da população.

A Guiné-Bissau é pela constituição um país laico. No 
entanto existem três grandes grupos religiosos: muçul-
manos (46%), animistas (36%), cristãos (15%) e outros 
(03%).

A Guiné-Bissau pertence aos países menos avançados - o 
Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano de 
2016, coloca o país no 177 lugar num total de 188 países.

As principais actividades são a agricultura, a criação de 
gado e a pesca. A agricultura é a base da economia e 
fornece cerca de 45% do PNB, 82% do emprego, 80% das 
exportações e contribui com uma média de 55% no P.I.B e 
aproximadamente 90% das receitas de exportação. A 
castanha de caju é o principal produto de exportação e 
garante a maior “fatia” de contribuições para as �nanças 
públicas. Apesar de tudo isso ela continua a ser pouco 
destacada na atribuição de verbas do O.G.E e a tendência 
é de persistência de um sistema de produção extensivo e 
de carácter de subsistência, devido a ausência de incen-
tivos no sector. Outros principais produtos de exportação 
são a madeira e o peixe. As pescas representam a 2ª maior 
componente da economia do país, contribuindo com 
cerca de 40% para o equilíbrio do O.G.E mas, a maxi-
mização de suas potencialidades continua muito aquém 
dessa possibilidade. A exploração de fosfato, do bauxite e 
do petróleo, podem, no futuro, vir a contribuir para o 
desenvolvimento do país. 

2.2_Plano Económico

A Guiné-Bissau é caracterizada por uma população muito 
jovem: cerca de 48% da população tem menos de 15 
anos de idade e 63,3% menos de 25 anos. As crianças 
com menos de 5 anos representam cerca de 17% do total 
da população. As mulheres correspondem a 51.2% da 
população total.



2.3_Educação

As disparidades ligadas ao género, continuam a desem-
penhar um papel fundamental na autonomização 
económica e social da mulher guineense.

2.3.1_Disparidades ligadas 
ao género na educação 

O quadro abaixo, segundo o RESEN 2014 (Relatório do 
Sistema Educativo Nacional), apresenta a distribuição dos 
indivíduos com idades entre os 3 e os 25 anos de acordo 
com o seu estatuto escolar, bem como o logaritmo das 
relações de oportunidades de escolarização  conse-
quentes. De maneira geral, se a distribuição raparigas-
-rapazes na população dos 3 aos 25 anos é praticamente 
igual (50,6% das raparigas e 49,5% dos rapazes), a sua 
representação de acordo com o estatuto escolar é-lhes 
desfavorável. Em primeiro lugar, as raparigas que não 
foram escolarizadas ou não têm qualquer nível de 
estudos parecem estar em maior número (53,7% de 
raparigas contra 46,30% de rapazes). Se olharmos em 
seguida a parcela de cada grupo na população que foi 
escolarizada nos diferentes níveis de ensino, percebemos 
que as raparigas estão sub-representadas em relação aos 
rapazes em todos os níveis excepto no Pré-escolar e no 
Ensino Primário (EB1 e EB2). Com efeito, enquanto as 
raparigas representam metade da população dos 3 aos 
25 anos, elas são apenas cerca de 40% dos indivíduos 
escolarizados nos níveis após o Ensino Primário (40,8% 
no EB3, 39% no Ensino Secundário e 39,9% no Superior).

Estes dados signi�cam e evidenciam menos oportuni-
dades para as raparigas de serem escolarizadas nos níveis 
de ensino após o primário. Os resultados da análise dos 
relatórios de oportunidades são mais ilustrativos a este 
respeito: excepto no pré-escolar, onde as raparigas têm 
mais 3% de oportunidades do que os rapazes e no ensino 
primário onde os rapazes têm uma ligeira vantagem 
(2,4%). Os rapazes têm objectivamente mais oportuni-

 1 A relação das oportunidades foi tida em conta pelo seu logaritmo, nomeadamente por permitir uma leitura mais fácil dos resultados. Por exemplo, um logaritmo das relações de oportunidades da categoria 
X em comparação com a categoria Y igual a 36,5% no Superior signi�ca que a categoria X tem 36,5% de oportunidades mais do que a categoria Y de aceder ao Superior. 

dades de ser escolarizados nos níveis pós Primário do que 
as raparigas - têm 17,1%, 20,3% e 18% de oportunidades 
de serem escolarizadas nos níveis EB3, no Ensino 
Secundário e no Ensino Superior.

Quadro 2.1_Distribuição da população dos 3 aos 25 anos 
segundo o género e o estatuto educativo, Guiné-Bissau, 
2010
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Fonte: RESEN 2014, Cálculo dos autores a partir do inquérito ILAP 2010 

A análise deste quadro leva-nos a constatar que há pouca 
diferença nas oportunidades de acesso ao primeiro ano 
do Ensino Primário para as raparigas (75%) comparativa-
mente aos rapazes (79,5%). No entanto, essas diferenças 
começam a aumentar entre rapazes-raparigas quanto 
mais ascendemos nos níveis superiores de escolarização. 
Assim, as oportunidades de conclusão do Ensino 
Primário (6º ano) situam-se em 52,4% para as raparigas 
contra 74,3% para os rapazes, uma diferença de mais de 
20 pontos percentuais. Isto indica problemas de retenção 
na escola primária que afectaram desproporcionalmente 
as raparigas em relação aos rapazes durante toda a sua 
vida futura. 

A Guiné-Bissau continua a ser um país onde a maior parte 
da sua população se encontra nas zonas rurais cerca de 
60% e onde os serviços sociais tais como a educação e a 
saúde  tendem a concentrar-se mais nas zonas urbanas, 
desfavorecendo assim as crianças de meios rurais nas 
oportunidades de acesso e de conclusão da escola 
primária e com maior incidência sobre as crianças do 
sexo feminino. Tendo em conta que também nas zonas
rurais outros factores não menos importantes tais como 
aspectos culturais e as tradições (casamentos infantis e  



forçados, as gravidezes precoces, a não escolarização das 
meninas, dependência da mulher ao marido, práticas de 
MGF/E, etc.) afectam negativamente a vida das raparigas, 
a que acresce o baixo estatuto económico das mulheres- 
- a luta para a promoção e protecção dos direitos 
humanos das raparigas e mulheres no país assume 
particular exigência e complexidade.

Para além das disparidades ligadas ao género e ao meio 
envolvente, existem, ainda, fortes diferenças entre as 
regiões do país. E as regiões com maior prevalência regis-
tada das práticas de MGF/E situam-se no topo. 

De maneira geral, se visarmos primeiro a população 
não-escolarizada, percebemos que as regiões do Leste do 
país, a saber Gabú, Bafatá e Oio, (regiões com maior 
prevalência da prática de MGF/E, segundo MICS 2014 
96.3 %, 86.8%e 44.2% respectivamente) concentram a 
maior proporção de pessoas não-escolarizadas: 18,7%, 
17.1% e 19,5%  de pessoas dos 3-26 anos sem nenhum 
nível de estudos. Esta proporção é ainda maior quando 
analisamos a percentagem de meninas e de mulheres 
não escolarizadas, assumindo aqui o género um papel 
determinante.

Com estes parâmetros registamos sinais negativos do 
sector Educação, sem excluir outros factores não menos 
importantes de currículos de conteúdos escolares, 
pré-requisitos pedagógicos de facilitação da 
aprendizagem e quali�cação pro�ssional do pessoal 
docente, incluindo a sobrelotação de alunos nas turmas.

198 em 2007 e, em seguida, para 158 por mil nados vivos 
em 2010 (MICS-4/IDS) e 116 mortes por cada mil nados 
vivos em 2014. A mortalidade materna, estimada em 800 
mortes maternas por 100.000 nados vivos, permanece 
ainda a um nível muito elevado, superior à média dos 
países com per�l socioeconómico semelhante. Os dados 
mais recentes apontam respectivamente para 1000 
mortes maternas por cada 100.000 nados vivos em 2008, 
790 em 2010 e 549 em 2015 e actualmente para 900. 

Isto, tem por corolário uma taxa de fecundidade que se 
mantém elevada para todas as mulheres em idade fértil, 
caracterizado por múltiplas gestações, com pouco 
espaçamento entre gravidezes que frequentemente são 
precoces e tardias. A fecundidade é de 5,8 �lhos por 
mulher, a gravidez precoce afecta 33% das adolescentes 
e a taxa de prevalência contraceptiva evoluiu muito 
pouco, atingindo 14,2%. No entanto, recursos signi�ca-
tivos foram disponibilizados nos últimos anos, particular-
mente, durante a implementação do PNDS (Programa 
Nacional de Desenvolvimento Sanitário). Estes recursos 
permitiram melhorar, em certa medida, o estado de 
saúde das populações. A saúde da mãe e da criança é 
objecto de especial atenção por parte do Governo e dos 
seus principais parceiros de desenvolvimento. Os progra-
mas de apoio à saúde reprodutiva começam a produzir 
os seus efeitos. Com efeito, 93% das mulheres com idade 
entre 15 e 49 anos que tiveram um nascimento vivo 
durante os dois anos anteriores ao inquérito, receberam 
pelo menos um cuidado pré-natal por um agente quali�-
cado e 70% receberam, no mínimo, quatro vezes o 
atendimento pré-natal por um agente quali�cado. Ao 
nível dos partos, 44% das mulheres grávidas foram 
assistidas por pessoal quali�cado (médico, enfermeiro ou 
parteira) e 42% foram realizados nos estabelecimentos 
de saúde.

A proporção de partos assistidos continua longe do 
desejável, agravada a conjugação de muitos outros 
factores, nomeadamente o estatuto social da mulher, o 
seu fraco poder económico, ligado ao elevado índice de 
analfabetismo, acompanhado de algumas práticas 
tradicionais e culturais, que contribuem para o aumento 
de mortalidade materna e infantil, como também de 
outras doenças como é o caso do VIH/SIDA. 

Na Guiné-Bissau, segundo o MICS 2014, 44,5% de 
mulheres com idade compreendida entre os 15-49 e 30% 
de crianças dos 0-14 anos foram submetidos à prática de 
MGF/E, essa prevalência varia entre as regiões, mas é mais 
acentuada na região Leste (Bafatá e Gabu) seguida de Oio 
e Quinara, que são zonas habitadas maioritariamente por 
grupos islamizados (Mandingas, Fulas, Beafadas, Oincás 
-Mandingas de Oio-, Saracolés e outros). 

Tradicionalmente as crianças eram submetidas a essa 
prática a partir dos 7 anos de idade, no entanto hoje em 
dia é difícil de�nir a idade em que a prática que acontece, 
pois muitas famílias, dada a informação sobre a crimi-
nalização e condenação da mesma, submetem as 
crianças à MGF/E logo à nascença e com alteração do 
ritual.
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Na Saúde, a oferta dos serviços de saúde reprodutiva nas 
estruturas de saúde, tem sido feita com o apoio dos 
parceiros internacionais. As actividades de saúde repro-
dutiva estão integradas no pacote mínimo de actividades 
de saúde mas nem todas as estruturas sanitárias estão 
capacitadas para oferecer / garantir serviços com cuida-
dos de saúde reprodutiva de qualidade. O acesso a esses 
serviços continua a ser limitado. 

Apesar dos esforços desenvolvidos pelo Governo e 
parceiros para atingir os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM), os indicadores de saúde permanecem, 
na Guiné-Bissau, a níveis ainda muito preocupantes. A 
taxa de mortalidade infanto-juvenil tem vindo a diminuir 
ao longo dos últimos quinze anos, mas a um ritmo relati-
vamente lento; ela passou de 223 por mil nados vivos em 
1995 para 218 por mil nados vivos em 2000, 204 em 2005, 

2.4_Saúde



3_LUTA CONTRA A MUTILAÇÃO 
GENITAL FEMININA
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A expressão Mutilação Genital Feminina (MGF) foi 
adoptada em substituição da circuncisão feminina, na 
Conferência Regional do Comité Inter-Africano sobre as 
práticas tradicionais que afectam a saúde da mulher e da 
criança, realizada em Burkina-Faso em 1991. Esta 
expressão designa uma variedade de procedimentos/ 
intervenções em certas partes do aparelho genital 
feminino sem nenhuma razão médica. É grande a diversi-
dade de termos ligados a esta prática e variam em função 
de factores como: o contexto em que se insere, de quem 
a pratica e de quem a defende ou condena. 

Por isso, podem-se encontrar várias designações para a 
prática: circuncisão feminina, excisão, mutilação genital 
feminina, corte dos genitais femininos, sunna, operação, 
cirurgia genital feminina, clitoridectomia, prática 
tradicional, fanado pequeno entre outros.

Considera-se como prática da MGF todas as intervenções 
que envolvem a remoção parcial ou total dos órgãos 
genitais femininos externos ou que provocam lesões nos 
órgãos genitais femininos por razões não médicas. Ou 
ainda, todo o tipo de intervenção que modi�ca uma 
parte ou totalidade dos órgãos genitais femininos por 
razões culturais.

Existe um grande debate sobre a adequação da uma ou 
outra terminologia, mas particularmente a utilização do 
termo “Mutilação” continua a ser um termo criticado 
porque no país, os opositores do mesmo acham que é um 
termo insultuoso e pejorativo para as mulheres, embora a 
sua utilização seja igualmente defendida e seja usada por 
uma grande diversidade de organizações de mulheres, 
de pro�ssionais e outras ao nível nacional, regional e 
mundial.

Na nossa sub-região, hoje é utilizada mais a terminologia 
excisão porque é o tipo de MGF com maior prevalência 
na sub-região e acordado em 2008 na Conferência 
Internacional sobre MGF, realizada em Dakar embora as  
10 organizações do Sistema das Nações subscritoras da 
tipi�cação junto da OMS ainda recomendam a utilização 
do termo Mutilação como forma de indicar a gravidade 
do acto. Ao longo das últimas décadas o trabalho realiza-
do e a utilização da tipi�cação da MGF criou alguma 
ambiguidade. No ano de 2008 a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), divulgou uma nova classi�cação dos 
diferentes tipos da prática, aprovada por 10 responsáveis 
máximos dos principais organismos do Sistema das 
Nações Unidas a saber: PNUD, UNFPA, UNICEF, OHCHR, 
UNAIDS, UNECA, UNESCO, UNHCR, UNIFEM e OMS. De 
acordo com este documento, existem vários tipos de 
Mutilação Genital Feminina, que varia consoante a zona, 
a etnia e às vezes até de excisadora para excisadora ou no 
caso da Guiné-Bissau de fanateca para fanateca. 

3.1_Terminologia e De�nições

Obs.: De salientar que a OMS, a FIGO (Federação Interna-
cional de Ginecologia e Obstetricia) e outras organizações 
pro�ssionais mundiais proíbem e interditam a realização 
da prática da MGF a todos os pro�ssionais de saúde, 
independentemente do motivo ou legislação nacional.  

3.2_MGF/Excisão e Sociedade

A prática da MGF/E é justi�cada de diversas formas cada 
uma delas conforme a sociedade em que a mesma é 
praticada, isto é, conforme as normas sociais e tradicio-
nais respectivas. Nas sociedades com prevalência regista-
da o argumento frequente é que “uma mulher ou jovem 
rapariga deve ser como as outras jovens ou mulheres, 
diferenciar-se ao máximo dos homens.”

Para determinados grupos de homens os argumentos 
são também variados, chegando a ser acompanhados 
por algumas mulheres: a MGF/E é justi�cada como um 
acto de higiene e limpeza, associado aos ideais de pureza e 
de �delidade; à mulher são interditas a relações sexuais fora 
do casamento; a MGF/E acalma as mulheres, resfriando os 
seus impulsos sexuais tornando-as mais dóceis; a MGF/E é 
tida ainda como uma “recomendação” do Islão – 
esquecendo as diferentes correntes e  lideranças islâmi-
cas que a�rmam com autoridade o contrário. Ancoradas 
no binómio tradição / religião existem ainda outras 
justi�cações tais como: a MGF/E é uma obrigação, é uma 
lei, é um dever de todos os muçulmanos, é um passo 
necessário para se tornar muçulmano ou ainda é uma 
puri�cação religiosa do corpo.

Ainda em seguimento do binómio tradição /religião e o 
seu impacto em matéria de género, importa aqui 
enunciar alguns argumentos apresentados como sendo 
de iniciativa de mulheres:  a continuação da prática é 
justi�cada como sendo uma tradição, preservação da 
virgindade antes do casamento, �delidade após o casamen-
to, aumento do prazer sexual do marido e sobretudo higiene 
e requisição religiosa. A MGF é um pré-requisito para uma 
mulher se casar dentro da sua comunidade, bem como de 
participar nas cerimónias tradicionais e religiosas. 
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Na Guiné-Bissau, a continuidade da prática da MGF/E é 
defendida como uma recomendação do Islão. Esse 
argumento religioso é sempre o primeiro a ser avançado 
por pessoas que defendem a sua manutenção. No entan-
to, segundo estudiosos e professores do Corão “livro 
sagrado dos muçulmanos”, entre os quais Guineenses 
reconhecidos, a prática da MGF/E não tem ligação com as 
recomendações corânicas aliás ela é uma prática que 
antecede o próprio islamismo.

Apesar das etnias justi�carem essa prática como sendo 
uma recomendação do Islão, a sua realização continua a 
provocar uma divergência doutrinária no Islão. Hoje em 
dia no país, são cada vez mais e maiores as vozes que se 
levantam para dizer que a prática da MGF/E não é uma 
recomendação corânica. Aliás para con�rmar esta 
a�rmação, em 2013, mais de 200 imames e professores 
corânicos, reunidos na Assembleia Nacional Popular, 
produziram um Fatwa interditando a prática pelas comu-
nidades islâmicas do país. Em várias mesquitas da 
Guiné-Bissau, conselhos sobre a necessidade do aban-
dono da prática e informações sobre a legislação e 
programas, fazem parte dos aconselhamentos que têm 
lugar antes da reza da sexta-feira como forma de 
consciencializar a comunidade islâmica sobre os efeitos 
nefastos da mesma.

3.3_MGF/Excisão e Religião

A prática da MGF/E é um atentado aos direitos funda-
mentais do ser humano, concretamente, atentado a 
integridade física, ao direito a vida, ao direito à saúde e ao 
direito de ser protegido de todas as formas de violência, 
tanto física como mental. Essa prática viola igualmente, o 
direito da criança e da mulher ao seu pleno desenvolvi-
mento bio-psico-social e aos mais altos padrões de 
educação e saúde sexual e reprodutiva.

A prática da MGF/E é mencionada em vários instrumen-
tos internacionais dos quais a Guiné-Bissau faz parte 
como Estado com poderes e força da lei, entre eles desta-
cam-se:

3.4_MGF/Excisão e Legislação
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- Declaração Universal dos Direitos do Humanos,1948

- A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
descriminação em relação as mulheres (CEDAW), 1979

- A Convenção sobre os Direitos das Crianças (CDC),1989 

- O Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e 
dos povos relativos aos Direitos das Mulheres em África 
rati�cada pela Guiné-Bissau em 2008.

 - Carta Africana da Juventude, 2006  que no seu artigo 23 
alínea l) refere "Adoptar e reforçar a legislação que protege 
as meninas e jovens mulheres contra todas as formas de 
violência, de mutilação genital, incesto, violação, abuso e 
exploração sexual, trá�co, prostituição e pornogra�a"

- As Resoluções 67/146 e 69/150 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas

- A Lei 14/2011 de 6 de Julho, que previne e criminaliza a 
prática na Guiné-Bissau,

- A Lei 6/2014 de 4 Fevereiro de violência doméstica 

- Políticas e textos legislativos nacionais, sub-regionais e 
outros.

- A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

Existem ainda um conjunto de declarações a nível sub-
-regional, que importa ter como referência, nomeada-
mente a Declaração �nal da Conferência Parlamentar 
Africana sobre a Violência contra as Mulheres, o Aban-
dono das Mutilações Genitais Femininas e o Papel dos 
Parlamentares Nacionais ( Addis Abeba, 2015) e como 
fundamental o Código penal Guiné-Bissau ( Outubro, 
1993)  no seu artigo 115º nº 1, alíneas, a, b, c, d e, diz o 
seguinte:

“1º - Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com 
intenção de: a) Privar de importante órgão ou membro; b) 
Des�gurar grave e permanentemente; c) Lhe afetar a 
capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, ou de 
procriação de maneira grave, e duradoira ou de�nitiva-
mente; d) Lhe provocar doença permanente ou anomalia 
psíquica incurável ou lhe criar perigo para a vida. É punido 
com pena de prisão de dois a oito anos. “ 

Importa acrescentar que no artigo 14º da Lei 14 de 2011, 
publicada a 6 de Julho, é explicito que ”É revogada toda a 
legislação que contrarie as normas da presente lei.”



Em virtude da rati�cação da Convenção sobre os Direi-
tos das Crianças, os Estados-parte são obrigados por lei 
de prevenir a prática da MGF/E no seio das suas comuni-
dades e de outros cidadãos que se encontram sob a sua 
jurisdição.

Ao abrigo da constituição da República, da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos, do Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e ao seu Protocolo Adicional, 
da Convenção dos Direitos das Crianças, da Convenção 
Contra Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher, do Protocolo de Maputo e da Carta Africana da 
Juventude, a Guiné-Bissau tudo tem que fazer para 
implementar legislação e programas que levem ao aban-
dono total e sustentável da MGF/E e outras práticas 
nefastas.

Como Estado-parte das Nações Unidas, da União Africana 
e sobretudo Estado-parte na implementação do Proto-
colo de Maputo (Julho, 2003), da Carta Africana da 
Juventude aprovada em 2006, o Estado da Guiné-Bis-
sau proibiu no ano 2011 através de medidas legislati-
vas com sanções, todas as formas de mutilação genital 
feminina (Lei 14/2011 de 6 de Julho), declarando dessa 
forma que as práticas de MGF/E, são uma violação dos 
direitos humanos das pessoas a ela submetidas. 

No artigo 2º da referida lei pode ler-se: "Para efeitos da 
presente lei entende-se por excisão, toda a forma de 
amputação, incisão ou ablação parcial ou total de órgão 
genital externo de pessoa do sexo feminino, bem como 
todas as ofensas corporais praticadas sobre aquele órgão 
por razões sócio-cultural, religiosa, higiene ou qualquer 
outra razão invocada"

 

3.5_Obrigações dos Estados
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4_RESPOSTAS EM RELAÇÃO
À PRÁTICA DA MGF/E
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A Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas 
abordou a problemática da MGF/E pela primeira vez em 
1952, logo após a OMS organizou uma campanha mundi-
al contra a prática realizando um primeiro seminário 
sobre os efeitos da Mutilação Genital Feminina.

Internacionalmente essa luta começou com as Nações 
Unidas em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, seguido da década da Mulher 1975-1985 e já a 
Conferência sobre as Mulheres em Copenhaga (Dinamar-
ca) em 1980, que insistiu sobre as práticas tradicionais 
nefastas à saúde da mulher. 

Em 1979, a OMS organizou um seminário em Khartum 
onde se de�niu claramente a política de luta contra a 
MGF/E. Em 1984, a ONU criou em Dakar o “Comité inter 
africano” sobre as práticas tradicionais nefastas e prejudi-
ciais a saúde da mulher e da criança como forma de sensi-
bilizar as autoridades e as populações locais, sobre as 
consequências da prática e da necessidade de tomada de 
medidas para pôr termo a essas práticas. Em 1991, 
realizou-se um seminário regional em Burkina-Faso e em 
Siri Lanka com o objectivo de associar essas práticas à 
violação dos direitos humanos. Em 1994, a Conferência 
Internacional sobre a População e Desenvolvimento em 
Cairo, recomendou aos governantes dos países fazerem 
todos os esforços para  interditarem a prática da MGF/E. A 
IV Conferência Mundial das Mulheres, Pequim  em 1995, 
foi o início de um consenso entre as associações de 
Mulheres de países do Norte e do Sul sobre a interdição 
da prática da MGF. Em 2003, A Comissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, a pedido do CI-AF (Comité 
Inter-africano para o combate às Práticas Nefastas) 
aprovaram a resolução nº 2003/28, proclamando o dia 6 
de Fevereiro como o Dia Internacional de Tolerância 
Zero  à Mutilação Genital Feminina. 

Em 1997, foi publicada pela OMS a primeira declaração 
conjunta sobre a MGF assinada pelas agências do sistema 
das Nações Unidas  e que estão a apoiar acções que 
conduzem ao abandono da mesma, são eles: a OMS, 
UNFPA, UNICEF, UNIFEM, UNESCO, UNDP, UNAIDS, 
UNECA, OHCHR e UNHCR. Nessa declaração, recomen-
da-se que as acções e intervenções a tomar devem ser: 
multissectoriais, sustentadas, contínuas e conduzidas 
com as diferentes comunidades e pro�ssionais. 

Nesse sentido, no contexto das Nações Unidas é impor-
tante salientar, a Declaração e o Programa de acção de 
Viena de 1993, a Conferência sobre a População e o 
Desenvolvimento de Cairo de 1994 e o seu Plano de 
acção, assim como a Declaração de Pequim e a sua plata-
forma de acção de 1995, instrumentos que integram a 
chamada agenda perpétua das Nações Unidas e que são 

4.1_Nível Internacional
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referência nacional, regional e global.  Na Plataforma de 
Acção de Pequim, apela-se claramente aos Estados para 
aprovarem e fazerem aplicar legislação que permita a 
eliminar todas as práticas e actos de violência contra as 
mulheres, tais como a MGF.

Em termos de direito internacional, a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação  contra 
as  Mulheres (CEDAW) de 1979, comummente designada 
como Carta dos Direitos fundamentais das mulheres, 
refere no seu artigo 2º alínea f “f ) Tomar todas as medidas 
apropriadas, incluindo disposições legislativas, para modi-
�car ou revogar qualquer lei, disposição regulamentar, 
costume ou prática que constitua discriminação contra as 
mulheres;” o que corresponde ao compromisso dos 
Estados-parte alterarem e promoverem modelos de 
comportamentos socioculturais no sentido de eliminar-
em práticas e costumes que  ponham em causa a vida 
humana ou criar outros problemas que deles possam 
resultar. 

Importa aqui recordar a campanha do Secretário-geral 
das Nações Unidas para pôr Fim à Violência Contra as 
Mulheres, iniciada em Março do ano 2008, bem como, as 
resoluções da Comissão sobre o Estatuto da Mulher 
(CSW), adoptadas na sua 51ª e 52ª sessão, dedicadas a 
eliminação da Mutilação Genital Feminina e a 
recomendação geral nº 14 Comité para a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres:

Uma vez que essa prática afecta essencialmente crianças, 
importa referenciar a Convenção sobre os Direitos das 
Crianças (CDC), adoptada em Novembro de 1989 pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, assinada e rati�ca-
da pela Guiné-Bissau  em 1990 tendo entrado em vigor a 
20 de Setembro do mesmo ano. Este documento estabe-
lece claramente a necessidade dos Estados membros se 
comprometerem no respeito dos Direitos das Crianças 
sem discriminação da religião. Acrescenta no ponto 3 do 
seu artigo 24º: ”  Os Estados-parte devem adotar todas as 
medidas e�cazes e adequadas para eliminar práticas 
tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da criança”.

Em 1997, três agências do sistema das Nações Unidas 
(OMS, UNICEF e UNFPA), elaboraram em conjunto um 
plano de acção de 10 anos que teve como objectivo 
principal uma diminuição notável da prática da MGF e a 
sua eliminação ao longo de três gerações, como também 
a sua plataforma que recomenda a criação de comités 
nacionais para o abandono da prática nos diferentes 
países, incluindo na Guiné-Bissau. 

É importante salientar que todas essas lutas foram acom-
panhadas ativamente pelas organizações da sociedade 
civil de diferentes países.

Nos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
adoptado pela Assembleia-geral das Nações Unidas no 
ano 2000, a questão da MGF encontrava-se implicita no 
Objectivo 3 referente a igualdade de género, assim como 
nos Objectivos 4 e 5 cujas metas se baseavam   essencial-



mente na redução da mortalidade infantil e mortalidade 
materna.

A República da Guiné-Bissau rati�cou em 2008 a Carta 
Africana da Juventude, tratado internacional estratégico 
e de direitos humanos, que de�ne as responsabilidades 
dos Estados-membros da União Africana, no desenvolvi-
mento da juventude. Aprovada na Cimeira de Chefes de 
Estado e de Governo na sua sessão em Banjul, em Julho 
de 2006, onde na alinea l) do artg.23 se lê: “Adoptar e  
reforçar leis que protegem as raparigas contra todas as 
formas de violência, mutilação genital, incesto, violação, 
abuso e exploração sexual, trá�co, prostituição e pornogra-
�a.”

No contexto da Agenda 2030 de Desenvolvimento 
Sustentável e dos 17 Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que tem a Igualdade de Género trans-
versalizada, as práticas nefastas, incluindo as mutilações 
genitais femininas surgem explicitas no Objectivo 5 “ 
Alcançar a Igualdade de Género e Empoderar Todas as 
Mulheres e Meninas” na meta 5.3 lê-se: eliminar todas as 
práticas nocivas, como os casamentos prematuros, força-
dos e de crianças e mutilações genitais femininas.

Sendo uma realidade muito enraizada no nosso conti-
nente (África), por motivos relacionados com as tradições 
e costumes locais, importa salientar a Carta Africana dos 
Direitos do homem e dos povos de 1981 e o seu Protoco-
lo sobre os Direitos das mulheres, adoptada em Maputo 
(Moçambique) a 11 de Julho de 2003, que constituem 
documentos de referência e onde são salientados o 
respeito pela vida e pela integridade física e moral da 
pessoa humana, reforçando que todas as formas de 
tratamento cruéis, desumanos ou degradantes são 
interditas. 

4.2_Nível Nacional

Logo após a independência houve várias tentativas no 
quadro de sensibilização das populações sobre as 
práticas nefastas a saúde da Mulher e da Criança. 

Em Novembro 1996 foi criado na Guiné-Bissau o Comité 
Nacional de Luta Contra as Práticas Nefastas à Saúde da 
Mulher e da Criança e os Comités Regionais, igualmente 
constituídos no mesmo ano, que integraram ONG’s 
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vocacionadas e algumas instituições públicas com activi-
dades relacionadas com as temáticas, principalmente, da 
protecção e promoção dos direitos da criança e da 
mulher. 

Foram realizadas várias ações de informação e sensibi-
lização das comunidades, muito particularmente, dirigi-
das às comunidades praticantes com vista a diminuir a 
prática da MGF/E no país.

Realizaram-se enumeras ações de formação dirigidas a 
diferentes grupos, nomeadamente: líderes tradicionais e
religiosos, promotores locais das comunidades bene�-
ciárias das intervenções, pro�ssionais das organizações 
da sociedade civil, bem como, a formação dirigida a 
pro�ssionais de saúde pública, de agentes de comuni-
cação social, de polícias de ordem pública (POP) e da 
Policia Judiciária (PJ), de Magistrados do Ministério Públi-
co (MMP), de Magistrados Judiciais (MJ) e dos professores 
das zonas bene�ciárias de intervenções. 

A luta contra a prática de MGF/E constituiu um objectivo 
maior da política do governo da Guiné-Bissau em matéria 
de protecção dos direitos das mulheres e crianças. Esta 
vontade política foi apoiada por uma grande mobilização 
e engajamento das ONG’s, associações e várias redes de 
intervenientes em nome da protecção e promoção dos 
direitos humanos e desenvolvimento no país. Entre eles 
se destacam hoje, as várias organizações membro do 
CNAPN, Redes de Mulheres Parlamentares, as comissões 
especializadas da Assembleia Nacional Popular para as 
áreas de crianças e mulher e dos direitos humanos, as 
diferentes redes de jornalistas, bem como as redes de 
lideres tradicionais e religiosos para o combate às 
práticas nefastas, Redes de mulheres lideres de opinião e 
de Ex-fanatecas para o combate às práticas nefastas, as 
parcerias da comunidade internacional (UNICEF, UNFPA, 
OMS, ONU-MULHERES, PNUD, SWISSAID, Instituto 
Camões/Cooperação Portuguesa, União Europeia, 
Plan-Internacional, Embaixada do Canadá, Embaixada de 
da República Popular de Angola, Embaixada do Reino 
Unido, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade 
de Portugal) e diversos fundos e instituições da cooper-
ação bi-lateral, cujos apoios técnicos e �nanceiros 
permitiram a diferentes entidades do Estado Guineense, 
às ONGs e outros grupos e associações implicadas, 
realizarem o seu trabalho. Várias pessoas anónimas, que 
reconhecendo as consequências nefastas dessa prática, 
decidiram dar a sua contribuição para o abandono desta 
prática nefasta no país. O reconhecimento e o envolvi-
mento da Polícia de Ordem Pública, dos Magistrados do 
Ministério Público e dos Magistrados Judiciais na imple-
mentação da lei, ainda que lentamente, têm contribuído 
para desencorajar a continuidade da prática da MGF/E no 
país. 

Em 2010, uma estratégia nacional e o respectivo plano de 
acção para o combate a prática de MGF/E foi elaborada 
de forma participativa e consensual com as diferentes 
partes e instituições implicadas. A implementação deste 
plano, permitiu registar progressos consideráveis como 



Encontro de líderes tradicionais e religiosos, 2012

consideradas tabus. Um dos aspetos importante dessas 
ações é o envolvimento e disponibilidade de muitos 
imames e outros líderes religiosos demonstrando que em 
nenhum momento essa prática foi recomendada pelo 
Islão ou outro livro sagrado.

A existência de organizações de sociedade civil interessa-
das por esta temática e membros do Comité Nacional 
para o Abandono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher 
e da Criança (CNAPN) - por ordem alfabética a: AFAG,  
AJUFES, AMAR, AMIC Associação Protege, Conselho 
Superior para os Assuntos Islâmicos, FORQUAM, IMC, 
Federação KAFO, Liga dos Sábios Islâmicos, LGDH, 
MUSKAFO, NUNATIS, OKANTO, POTTAL, RA, RENLUV- 
CG/GB, Sinim Mira Nassique, TOSTAN, União Nacional dos 
Imames da Guiné-Bissau-, várias organizações religiosas, 
associações juvenis, entre outros, permitiram congregar 
esforços para diminuição dos diferentes tipos de violên-
cia, e muito particularmente no combate à prática de 
MGF/E, a que as mulheres e crianças são vítimas. Importa 
referir que a realização da segunda Conferência Internac-
ional sobre a Violência baseada no Género, em 2016 em 
Uaque - Mansoa foi resultado dos esforços que se têm 
empreendido nesta matéria.

O aumento do número de organizações da sociedade 
civil a lutar para o abandono da prática da MGF/E, a maior 
visibilidade pública e desocultação da prática, associada 
à aprovação pela Assembleia Nacional Popular da Lei nº 6 
de 2011, anteriormente referida, que pune a prática da 
MGF e a sua implementação, tiveram como resultado 
também a condenação de várias pessoas por violação da 
legislação - são factores que tem contribuído para desen-
corajar a continuidade da prática de MGF/E no país.

As iniciativas e comemorações do dia 6 de Fevereiro 
como o Dia Internacional de Tolerância Zero à MGF 
constituem também momentos e oportunidades nacion-
ais de combate à prática. Esta data tem sido assinalada na 
Guiné-Bissau com uma série de atividades e parcerias 
para chamar a atenção da comunidade em geral e dos 
governantes em particular, sob forma de advocacia e da 
assunção das responsabilidades na luta contra a prática 
da MGF/E no país. 

Campanhas de advocacia com grande visibilidade nos 
meios políticos, comunidades nacionais e diásporas, e 
órgãos de comunicação social como “O Direito a Viver 
sem MGF” (2016) e “Sim Igualdade” (2017) têm assumido 
particular relevância na visibilidade de diferentes actores 
sociais, lideranças  e vozes  pelo �m da MGF/E. A que 
acresce a participação do CNAPN em diferentes iniciati-
vas pedagógicas e de comunicação, nomeadamente 
vídeos para formação de pro�ssionais, edição de caixa 
pedagógica de imagens sobre as consequências físicas 
da MGF, participação em conferências nacionais e 
internacionais, documentários e entrevistas na imprensa 
nacional e internacional que têm permitido ampliar 
consistentemente a atenção das comunidades para os 
avanços da luta para o abandono da MGF/E na Guiné-
-Bissau. 
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resultado dum verdadeiro movimento social a favor do 
abandono da prática de MGF/E na Guiné-Bissau. O 
reforço das capacidades nacionais e das comunidades 
em promover o abandono da prática de MGF/E, a forte
dinâmica da mobilização comunitária sob a liderança das  
mulheres, das autoridades políticas, dos jovens e das 
autoridades tanto administrativas como tradicionais e 
locais, coadjugado pelo engajamento dos parceiros de 
desenvolvimento com maior destaque para o UNICEF, a 
UNFPA e a OMS, constituíram factores determinantes 
para os resultados obtidos.

Importa mais uma vez reforçar que um dos maiores 
resultados dessa luta durante a implementação desse 
primeiro plano nacional de acção para o combate a 
prática de MGF/E na Guiné-Bissau, foi a adopção no dia 6 
de Junho do ano 2011 pela ANP, a conhecida lei 14/2011, 
públicada a 6 de Julho do mesmo ano, que visa prevenir, 
combater e reprimir (criminalizando)a prática de MGF/E 
no país.

O primeiro plano de acção nacional para o combate a 
MGF/E na Guiné-Bissau, 2010-2015, nasceu da vontade 
política do governo e tinha como objectivos:

- Contribuir para o aumento do nível de conhecimento 
dos diferentes actores sobre a situação da MGF e sobre os 
direitos das mulheres e jovens raparigas;

- Integrar no currículo escolar aspectos nefastos da 
prática de MGF/E tanto no ensino formal como no não 
formal;

- Contribuir para a assunção dos encargos ligados à 
prática e da violação da lei que criminaliza a prática em 
todo território;

- Assegurar a coordenação de todas as intervenções que 
visam o abandono total da prática em todo território.

Essas acções permitiram hoje, no país, além da tomada 
de consciência em relação às consequências da prática, 
poder também discutir questões que outrora eram 
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consistente dos governos no combate a prática da 
MGF/E;

- Ausência de programas transfronteiriços de combate a 
prática da MGF/E;

- Ausência de apoio e recursos do governo ao funciona-
mento do Comité Nacional para o Abandono das Práticas 
Nefastas a Saúde da Mulher e da Criança, como uma 
estrutura de concepção, coordenação, orientação e 
impulsionadora das ações nesse domínio. 
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Em 2003, a OMS, em colaboração com o Instituto da 
Mulher e da Criança, realizou uma reunião de consenso 
nacional sobre a prática da MGF/Excisão que culminou na 
elaboração de um plano de acção nacional para o aban-
dono da MGF/E.

Em 2007, as três agências do Sistema das Nações Unidas 
(UNICEF, UNFPA E OMS ) apoiaram o Instituto da Mulher e 
da Criança na realização de uma consulta nacional com 
vista à elaboração de uma primeira estratégia nacional 
para o abandono da prática da MGF/Excisão no país, 
donde saíram algumas orientações estratégicas.

De 2008 à presente data, o país tem bene�ciado do apoio 
para o combate à MGF/E no quadro do programa conjun-
to UNFPA-UNICEF, programa esse que tem permitido 
uma realização da acções de combate à referida prática 
em mais de 400 tabancas das zonas de maior prevalência 
da MGF/E.  

Apesar de todas essas acções, a prática de MGF/E contin-
ua a persistir devido a várias razões:

- Nível elevado de analfabetismo e iliteracia sobre direitos 
sobretudo entre as mulheres de diferentes idades;  

- Contradição no posicionamento público de líderes 
religiosos islâmicos,

- Ausência de uma concertação e�caz e coerente entre os 
diferentes actores;

- Ausência de uma implicação efectiva, coerente e 
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Esta estratégia visa entre outras a autonomia das 
mulheres na sua vida quotidiana e o pleno respeito pelos 
seus direitos humanos, nomeadamente em matéria de 
saúde, educação e participação.

A estratégia nacional para o abandono da prática da 
MGF/E na Guiné-Bissau, é re�exo de uma gama de 
intervenções selecionadas e suscetíveis de produzir 
impacto nos problemas ligados à mudança de atitudes/
comportamento em matéria de prática de MGF/E, através 
de um cronograma preciso e de recursos, inclusivé �nan-
ceiros, previsíveis e a identi�car.

A estratégia apresenta-se como documento orientador e, 
por conseguinte, deve espelhar o engajamento de todos 
os intervenientes a �m de produzir os resultados/efeitos 
desejáveis e expectáveis. 

Apesar de muito trabalho de informação e de sensibi-
lização já efectuado a prática da MGF/E continua a 
persistir tanto no nosso país como em alguns outros 
onde já existe lei especí�ca punindo a prática. 

As razões dessa persistência prendem-se por um lado 
com uma grande preocupação com que algumas 
mulheres e jovens raparigas se deparam ainda: “estar 
conforme os costumes da sociedade e garantir o seu 
casamento e a sua integração nessa sociedade”, e por 
outro a escassez de oportunidades de educação, 
formação de qualidade e trabalho digno que permitam 
planear o seu futuro. Isto não signi�ca que elas querem 
ser excisadas, mas sim que não têm ou identi�cam 
escolhas e alternativas. Para acabar com essa prática, é 
necessária uma estratégia global que vise enraizar em 
todos os componentes da sociedade uma aceitação 
para o abandono da prática da MGF/E com convicção e 
sustentabilidade durante gerações. Isto não é fácil, mas 
é a solução que levará as mulheres a recusarem subme-
ter as suas �lhas à essa prática, sem temer ser rejeitadas 
pela sociedade ou de não estarem puras para a prática do 
islamismo, uma vez que os argumentos de caracter religi-
oso são ainda erradamente usados.

É importante dizer desde já que apesar dos resultados já 
alcançados e identi�cados não se deve esperar todos os 
resultados desejáveis no curto prazo em relação a 
diminuição da incidência da MGF/E em todas as comuni-
dades do país e diásporas. As melhorias estão acontecen-
do e os esforços deverão ser reforçados para que as 
mesmas sejam duráveis e sustentáveis de acordo com as 
agendas de desenvolvimento e direitos humanos - muito 
concretamente até ao ano de 2030.

As acções com vista ao abandono da prática da MGF/E 

5.1_A Visão

deverão ser contínuas, coerentes e articuladas até à 
erradicação da mesma e, acautelando-se sempre o 
fenómeno regressivo dessa prática por força do enraiza-
mento em tradições, desinformação bem como escassez 
de educação e saúde de qualidade e oportunidades, 
sobretudo para todas as meninas, raparigas e mulheres. 

Deve-se ter sempre em conta que as mudanças sociais 
são complexas. Para que esta estratégia seja um sucesso, 
é essencial que ela tenha em conta a multiplicidade de 
factores que conduzem à prática da MGF/E, indo com 
açcões e programas de proximidade ir ao encontro das 
comunidades com a implicação de todos os actores 
locais. 

Um outro factor de sucesso é assegurar que as mulheres, 
elas mesmas, se interessam e se envolvem no processo 
do abandono da prática da MGF/E. Para isso, encon-
trar/incorporar agentes de mudança dentro do grupo 
que elas pertencem é essencial (animadoras, assistentes 
sociais etc.). Essas pessoas devem ser nacionais e se 
possível das próprias comunidades praticantes, solicita-
das pelas próprias mulheres o que entre outros aspectos 
reforça a con�ança e a empatia. 

5.2_Alguns elementos da 
avaliação estratégia nacional 
para o abandono da MGF/E na 
Guiné-Bissau 2010-2015

Segundo o relatório de avaliação da primeira estratégia 
nacional para o abandono da MGF/E na Guiné-Bissau, 
para o período 2010-2015 com base nos resultados das 
entrevistas a trezentas pessoas / pro�ssionais das 
diferentes instituições abordadas. 

Sobre o grau de apropriação pelos bene�ciários das 
ações e dos resultados já alcançados com a implemen-
tação da Estratégia Nacional para o Abandono das 
Práticas da MGF/E na Guiné-Bissau para a continuação do 
processo:

- Responderam Sim: 65% das organizações implementa-
doras e 30% de pro�ssionais do Ministério Público. 

- Responderam Não saber: 67% de pro�ssionais do 
Ministério Público e 33% de pro�ssionais de educação 
e/ou da saúde. 

- 94% de pro�ssionais de educação e/ou da saúde não 
responderam à pergunta. 
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5.3_Abordagem Holística

Tendo em conta o factor multicultural da prática da 
MGF/E, torna-se salutar a adopção de uma abordagem 
coordenada, multidisciplinar e de reforço de sinergias, 
com o envolvimento de todos os actores designada-
mente, lideranças religiosas, lideranças de associações de 
mulheres, associações de jovens, Régulos e outros líderes 
tradicionais, mas também a imprensa, técnicos locais e 
dos serviços públicos, nomeadamente Saúde e 
Educação. E, para uma melhor compreensão desta 
estratégia, é importante dar uma breve explicação desta 
abordagem que constitui hoje em dia uma abordagem 
recomendada para a participação e empoderamento das 
comunidades (recomendação resultante da auscultação) 
e também uma abordagem que já teve resultados 
positivos nos locais em que foi aplicada. 

A abordagem holística, é uma abordagem integrada e 
progressiva que visa a mudança de comportamentos 
pelo abandono de práticas tradicionais nefastas entre 
elas a MGF/E, através da educação e tendo em conta as 
prioridades das populações locais, com base no 

Em complemento à resposta a�rmam: que já existem 
elementos da comunidade praticante a sensibilizar os 
familiares e vizinhos sobre a nocividade da prática; hoje 
em dia vários jovens de comunidades praticantes dizem 
que não vão casar com mulheres submetidas à prática; 
através da sensibilização realizada nas próprias comuni-
dades existem pessoas nas comunidades que estão 
engajados também para abandonar a prática.

Quanto ao conhecimento da existência e relevância da 
estratégia e ouvido falar do Comité Nacional para Aban-
dono das Práticas Nefastas ou alguma Organização que 
trabalha para Abandono das Práticas da MGF/E 
responderam: 58% pro�ssionais de educação e/ou da 
saúde e 42% pro�ssionais das organizações implementa-
doras. No entanto 89% pro�ssionais de educação e/ou da 
saúde não responderam.

Entre pro�ssionais que responderam a questão, 54% 
integram organizações implementadoras sabem e 
conhecem o documento de Estratégia Nacional para o 
Abandono das Práticas Nefastas na Guiné-Bissau  e 90% 
de pro�ssionais de educação e/ou da saúde responder-
am não conhecer.

Há pergunta sobre se as intervenções da Estratégia 
Nacional para o Abandono das Práticas da MGF/E na 
Guiné-Bissau, corresponderam às prioridades e necessi-
dades da população-alvo de�nida, responderam: 

- Sim: 58% de pro�ssionais das organizações implemen-
tadoras e 26% de pro�ssionais do Ministério Público. 

- Não: 45% de pro�ssionais do Ministério Público e 44% 
das organizações implementadoras. 

- Não responderam a esta pergunta: 100% de pro�ssion-
ais de educação e/ou da saúde.  Embora não responden-
do à pergunta, em espaço de comentário e sugestões 
consideram que faltam actividades adicionais para a sua 
concretização, como sendo a alfabetização das mulheres 
e dos homens, actividades geradoras de rendimentos e 
apoios pontuais.  

Quanto ao valor acrescentado, às comunidades bene�-
ciárias, trazido à luz pela implementação da Estratégia 
Nacional para o Abandono das Práticas da MGF/E na 
Guiné-Bissau responderam:

- Sim: 56% das organizações implementadoras e 36% de 
pro�ssionais do Ministério Público 

- Não Responderam: 95% dos técnicos de educação e/ou 
da saúde e 50% das organizações implementadoras. 
Como sugestões consideram no entretanto que se 
deviam introduzir temas sobre alfabetização funcional, 
sobretudo no que respeita à educação sanitária, horticul-
tura, artesanato, entre outros temas que fazem parte do 

 1 Elaborada e implementada no período de 2010 a 2015 pelo Comité Nacional para Abandono das Práticas da MGF/E na Guiné-Bissau

dia-a-dia do público-alvo.

Como base nestes e outros resultados ao longo de todo o 
processo, quer da implementação, quer da avaliação da 
Estratégia para o período 2010-2015, entende-se que a 
nova estratégia nacional para o período 2018-2022, 
deverá ter em conta as recomendações do relatório de 
avaliação, fazendo os possíveis para que com o novo 
plano de acção se priorize o trabalho com os sectores da 
educação e da saúde. Assim como a introdução de acções 
de alfabetização para pessoas adultas, sobretudo 
mulheres, actividades geradoras de rendimento e outras 
actividades que maximizem o maior interesse das comu-
nidades em participar nas acções de sensibilização mas 
também demonstrando a importância de contribuir para 
o empoderamento e reforço das comunidades em 
diferentes domínios e não exclusivamente, sobretudo 
para o CNAPN, no abandono de práticas consideradas 
culturais e tradições nefastas.



respeito pelos Direitos Humanos em geral e em 
particular nos Direitos das Crianças e das Mulheres, 
para se atingir a mudança. É uma abordagem coerente e 
integrada que privilegia a parceria com a comunidade 
através do respeito pelos seus valores próprios sociais e 
culturais. Esta abordagem assenta fundamentalmente 
em sete elementos da convenção social a saber:

1_A coordenação dos diferentes programas de 
intervenção, de diferentes parceiros e de diferentes 
actores (a MGF/E é uma questão de natureza transversal), 
para evitar a duplicação de acções e uma melhor identi�-
cação dos desa�os.

2_A elaboração de um plano nacional de acção e a imple-
mentação de um quadro de concertação e  elaboração de 
um programa comum de intervenção.

3_A participação de todas as partes e todos os actores, 
tanto a nível nacional, regional como local é essencial. A 
implicação dos meios de comunicação social como as 
rádios locais, a sensibilização e as diferentes formas de 
lobbi e advocacia, ajudam na orientação de acções e 
decisões políticas a nível nacional e global.

4_A mesma compreensão da abordagem, acompanhada 
de um engajamento político do governo e de parlamen-
tares constitui uma mais valia importante para a colabo-
ração e a coordenação das actividades.

5_O reforço de capacidades através da formação de 
todos os actores a diferentes níveis (político, serviços 
técnicos, ao nível central, regional e comunitário).

6_A informação e comunicação através da implicação 
dos meios de comunicação social como as rádios comu-
nitárias e locais, intervenção directa das ONG’s junto às 
comunidades visando uma melhor sensibilização das 
populações, como também a implicação de todos os 
actores a todos os níveis e em diferentes etapas de 
intervenção.

7_O seguimento, a monitorização e a avaliação.

A necessidade da implementação de um mecanismo de 
seguimento /monitorização e�caz da abordagem através 
de reuniões periódicas para o efeito e institucionalização 
de plataformas de discussão permitem o melhor segui-
mento, a monitorização e a avaliação do plano de acção.

O desenvolvimento das actividades realizadas, permiti-
ram desenvolver uma experimentação positiva nos 
domínios do reforço da promoção do abandono da 
prática, sobretudo na educação não formal, sendo aqui 
essencial a alfabetização de mulheres em português. As 
abordagens utilizadas pelos diferentes actores ONGs e 
religiosos, foram multiformes, mas a avaliação permitiu 
constatar os seus pontos fortes e fracos.

Para os próximos anos, tratar-se-á de trazer uma resposta 
nacional à altura dos engajamentos do governo e dos 

parceiros técnicos e �nanceiros mas igualmente ter uma 
visão nacional com contributos regionais e globais em 
matéria de protecção dos direitos das mulheres e 
crianças, para a promoção do desenvolvimento individu-
al, das famílias, das comunidades e da sua participação 
activa no processo de desenvolvimento social, económi-
co e humano do país. Para o efeito será de equacionar a 
constituição de um mecanismo nacional de protecção e 
promoção dos direitos das crianças. 

Tratar-se-á no quadro desta resposta nacional de:

- Conhecer dos diferentes actores que intervêm no aban-
dono da prática de MGF/E e das zonas de maior resistên-
cia à mesma, na base  do mapeamento nacional que 
permita além de conhecer as diferentes realidades e 
prevalência, maximizar as intervenção de cada actor, 
evitando a duplicação e não articulação de intervenções 
numa mesma comunidade;

- Implementar/promover acções directas de intervenção 
comunitária para aceleração do abandono da prática de 
MGF/E através do reforço de capacidade dos diferentes 
actores utilizando para o efeito mecanismos de prestação 
de contas de acções de terreno bem como  de partilha de 
resultados e lições aprendidas;

- Envolver todos os sectores públicos com ligação a 
acções que possam conduzir o abandono da prática;

- Realizar estudos de referência e de impacto ao nível de 
cada zona de intervenção com periodicidade e indica-
dores de impacto previamente acordados e que 
permitam análise de evidências;

- Operacionalizar mecanismos de seguimento e avaliação 
das intervenções até ao nível comunitário;

- Instalar, com os necessários recursos, um mecanismo 
formal de coordenação da implementação do plano de 
acção pelo CNAPN;

- Capitalizar e documentar as boas práticas na matéria do 
combate a MGF/E;

- Perenizar os ganhos e partilhar experiências.
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6_ASPECTOS FAVORÁVEIS AO 
ABANDONO DA PRÁTICA da MGF/E

34



- Quadro legislativo reforçado reconhecendo a prática da 
MGF/E como uma violação dos direitos humanos e 
particularmente dos direitos das mulheres e das crianças;

- Engajamento das populações, associações de jovens, 
associações de mulheres, ONG’s vocacionadas na luta 
para o abandono da prática, envolvimento de parlamen-
tares, envolvimento das POP, PJ e demais instituições 
judiciais, bem como dos diferentes poderes administra-
tivos e locais;

- Jornadas de informação e de sensibilização já desen-
volvidas e documentadas que permitem hoje uma 
abordagem pública do tema que outrora era considerado 
tabu pelas comunidades praticantes;

- Envolvimento de líderes religiosos e professores corâni-
cos;

- Apoio contínuo dos parceiros nacionais e internacionais 
na promoção e proteção dos direitos humanos;

- Privilégio de existência duma instituição de coorde-
nação e de concertação com os diferentes actores ligados 
às questões de saúde, religião, mulheres e género, 
direitos humanos, educação, justiça, desenvolvimento,  
etc.), assim como os organismos internacionais e as agên-
cias do sistema das Nações Unidas consagradas à 
promoção e à proteção dos direitos humanos e ao desen-
volvimento;

- Existência de diferentes programa e políticas de desen-
volvimento que conduzem à prevenção e o abandono 
sustentável de práticas de MGF/E (educação e/alfabet-
ização, saúde, justiça etc.);

- Existência e uso de diferentes programas de formação e 
materiais IEC (Informação, Educação, Comunicação)  
dirigidos a diferentes grupos.

- Realização de amplas campanhas de informação e de 
educação destinadas à opinião pública utilizando os 
meios de comunicação apropriados;

- Envolvimento de mulheres ex-fanatecas nas campanhas 
de informação e de sensibilização sobre as consequên-
cias nefastas da prática;

- Testemunhos públicos, através de Declaração Pública 
Comunitária para o Abandono da Prática da MGF/E. 
Reconhecimento dos resultados alcançados por 
diferentes entidades nacionais, regionais e interna-
cionais.
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7_LIÇÕES APRENDIDAS
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A análise da situação da prática de MGF/E no país e da 
implementação do plano de acção 2010-2015 
permitiu-nos tirar as seguintes lições:

1_A adopção da lei criminalizando a prática de MGF/E no 
país, e as declarações públicas de abandono da mesma 
não são su�cientes para dissuadir de�nitiva e sutentável-
mente as comunidades praticantes a abandonarem a 
MGF/E;

2_Os melhores resultados poderão ser obtidos com um 
plano reforçado da implicação das comunidades através 
da responsabilização das suas estruturas comunitárias, 
por exemplo, promotores locais na implementação do 
programa assegurando a apropriação e a perenização 
das acções de sensibilização e de formação;

3_A responsabilização das comunidades e, a apropriação 
dos conceitos e noções de direito e a sua utilização na 
vida quotidiana, permitiram o melhoramento da situação 
socioecónomica das mulheres e das comunidades, o que 
também ajudou signi�cativamente à mudança de 
comportamentos em relação ao abandono da prática da 
MGF/E;

4_A introdução de sessões de alfabetização para 
mulheres com temas ligadas a prática de MGF/E, suas 
causas e consequências tem contribuído para a mudança 
de comportamento das comunidades praticantes e 
muito particularmente das mulheres;

5_A implementação de actividades geradoras de rendi-
mento junto das mulheres, permitiram reforçar a autono-
mia das mesmas e consequentemente contribuir na 
mudança de comportamentos e atitudes em relação a 
prática de MGF/E;

6_As intervenções até aqui levadas a cabo, tiveram como 
grupo alvo somente as populações ou comunidades 
praticantes locais deixando de lado as populações 
migrantes ou certos decisores e agentes chaves, o que 
continua a gerar grandes bolsas de resistência onde estes 
grupos de in�uência têm um papel importante no 
impedimento do abandono da prática;

7_Os progressos poderiam ser mais rápidos se a insta-
lação dos mecanismos de coordenação não fossem 
lentos e sobretudo não respeitados (tanto pelos gover-
nos como por algumas das organizações implementado-
ras e �nanciadoras). A resolução dessa di�culdade será 
um elemento crucial para perenizar de forma sustentável 
e coerente os ganhos até aqui obtidos, aumentar/alargar 
o número de bene�ciários alvos e assegurar o abandono 
total até ao ano 2030.

No entanto, existem ainda desa�os importantes para a 
passagem para o próximo estadio na qual as dimensões 
mais determinantes são:

- O engajamento e participação de todos os actores;

- Garantia de �nanciamento a longo termo que permita a 
plani�cação e a previsibilidade das diferentes acções e 
iniciativas;

- Permanência de pelo menos 24 meses nas comuni-
dades envolvidas;

- A pilotagem, coordenação, o seguimento e a avaliação 
da implementação do plano nacional de acção pelo 
governo;

- O desenvolvimento duma parceria entre os diferentes 
actores (tanto governamentais como não governamen-
tais), para uma melhor e maior cobertura das zonas de 
prevalência e outras a identi�car;

- Harmonização das abordagens e dos instrumentos a 
utilizar, privilegiando a Alfabetização de Mulheres como 
instrumento de sensibilização e Actividades Geradoras 
de Rendimento para Mulheres como instrumentos de 
perenização e sustentabilidade dos ganhos obtidos.
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8_PLANO DE ACÇÃO NACIONAL 
PARA O ABANDONO DA 
MGF/EXCISÃO NA GUINÉ-BISSAU
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1_Alcançar o abandono total da prática de MGF/E em 
todo o território da República da Guiné-Bissau até ao ano 
2030, criando assim um ambiente protector de direitos 
das mulheres, crianças e jovens raparigas asseguran-
do-lhes uma boa saúde, uma educação de qualidade, a 
manutenção da sua integridade física e o respeito de 
todos os seus direitos;

2_Dotar o país de um instrumento estratégico (técni-
co-político) de orientação com vista ao abandono da 
prática da MGF/E;

3_Criar um ambiente institucional favorável a uma 
coordenação das intervenções e o respectivo seguimen-
to e avaliação.

8.1_Objectivos Gerais

Este plano de acção assenta nos seguintes princípios 
directores:

Implicação e responsabilização das comunidades: 
capacitar as comunidades com o conhecimento e autori-
dade para tomar decisões favoráveis ao cumprimento 
das suas responsabilidades. Esta responsabilização 
basear-se-á no respeito, na escuta e na promoção dos 
direitos humanos fundamentais para uma mudança 
durável de atitudes e comportamentos. Experiências do 
trabalho realizado, demonstraram que é mais fácil uma 
transformação social positiva quando toda a comuni-
dade, homens, mulheres, jovens, líderes tradicionais e 
religiosos e outras lideranças locais estão no centro do 
processo da tomada de decisão para o abandono da 
prática da MGF/E.

Uma abordagem baseada em direitos humanos: esta 
abordagem faz referência permanente aos direitos 
fundamentais da pessoa humana e aos mecanismos que 
permitem a sua realização associada à noção da 
responsabilidade e o engajamento de titulares de 

8.2_Eixos Estratégicos 
e o Plano de Acção

direitos. Abordagem que requer e promove uma partic-
ipação activa, real e livre das pessoas e que impõe uma 
atenção particular à não discriminação, à não violência 
e à igualdade entre homens e mulheres.

Uma estratégia coordenada: esta estratégia baseada na 
Teoria da Convenção Social de Schelling, que indica que o 
processo da tomada de decisão depende da escolha de 
outros/as, tratando-se de evitar / prevenir a estigma-
tização, a exclusão e a rejeição. Isto demonstra a 
importância de agir colectivamente trazendo novas 
informações sobre alternativas aceitáveis e da construção 
de uma massa crítica de aderentes impulsionadores de 
mudança. Nesta perspectiva, importa aqui sublinhar a 
importância da difusão organizada, os momentos de 
reconhecimento comunitário da mudança, torná-lo 
explícito: É uma gestão que de�ne claramente as 
responsabilidades das partes implicadas e o seu enga-
jamento, através das declarações públicas de aban-
dono da MGF/E.

Com uma gestão baseada em resultados: instalando um 
rigoroso sistema de seguimento, monitorização e 
avaliação poder-se-á conseguir resultados no tempo 
previsto e ao mesmo tempo, garantir a e�cácia e a 
e�ciência dos mesmos no terreno.

O Plano de Acção Nacional compreende 7 eixos e articu-
la-se em 4 componentes, a saber:

- Cobertura nacional das actividades para o abandono 
total da prática de MGF/E;

- A cooperação sub-regional, regional e na diáspora;

- Coordenação, seguimento e avaliação com um mecanis-
mo de recolha e de análise permanente;

- Outras medidas de acompanhamento.

Eixo estratégico nº1: Reforço da capacidade institucional.

Eixo estratégico nº2: Comunicação através da mudança de 
comportamentos e da mobilização social.

Eixo estratégico nº3: Extensão e cobertura nacional das acções 
de reforço da capacidade das comunidades.

Eixo estratégico nº4: Reforço da capacidade dos diferentes 
actores.

Eixo estratégico nº5: Cooperação sub regional, regional e na 
diáspora

Eixo estratégico nº6: Medidas de acompanhamento.

Eixo estratégico nº7: Coordenação, pesquisa, seguimento, 
avaliação e advocacia 
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Reforçar a capacidade do Comité Nacional para o Aban-
dono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da 
Criança, como entidade de concepção, coordenação, 
orientação e impulsionadora nacional, regional e global 
de acções de promoção entre diferentes instituições para 
o abandono da prática da MGF/E, através do apoio e 
supervisão de todas as acções com vista a erradicação da 
mesma no país e diáspora guineense. Mas também para 
o reconhecimento regional e global dos contributos da 
Guiné-Bissau para o Fim / Abandono da MGF em todo o 
mundo. 

Prevê-se, assim, a obtenção dos seguintes resultados: 

- Advocacia junto do Governo, do parlamento e dos 
parceiros técnicos e �nanceiros multilaterais, bilaterais e 
outros para operacionalização do plano de acção nacion-
al;

- Uma maior divulgação e apropriação do conhecimento 
da lei que interdita e pune a prática da MGF/E na 
Guiné-Bissau e outros países;

- Tomada de posição o�cial com denúncia e/ou 
sinalização do pessoal da saúde em particular das partei-
ras, médicos ginecologistas e obstetras indicando a 
prática da MGF/E como sendo nefasta à saúde reproduti-
va - ex: linhas orientadoras do Ministério da Saúde Públi-
ca para todos os pro�ssionais de saúde, declaração de 
compromisso das ordens dos Médicos, Enfermeiros e 
outros pro�ssionais de saúde;

- Maior envolvimento dos líderes religiosos islâmicos, 
autoridades locais, autoridades tradicionais e líderes de 
opinião;

- Implementação das questões sobre a MGF/E nos 
programas da saúde sexual e reprodutiva, do ensino de 
uma maneira geral e das escolas nacionais de saúde;

- Integração e implementação das questões sobre a 
MGF/E nos currículos escolares do Ensino Básico ao 
Ensino Universitário e Pro�ssional;

- Formação e capacitação contínua do pessoal técnico de 
saúde, de educação e outros com actuação nas comuni-
dades;

- Criação de uma rúbrica no Orçamento Geral de Estado e 
de um Fundo Nacional para o �nanciamento de activi-
dades ligadas à promoção do abandono da prática da 
MGF/E. 

8.2.1_EIXO ESTRATÉGICO 1: 
Reforço da capacidade institucional
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A comunicação tem um papel extremamente importante 
para o sucesso desta estratégia. Por isso, é necessário ver 
a comunicação como um processo no qual as partes 
implicadas criam e partilham entre elas informações a �m 
de se atingir uma compreensão mútua. Trata-se de uma 
comunicação plani�cada para a mudança de comporta-
mentos. 

Todas as acções de sensibilização/formação devem ser 
feitas no quadro da defesa e promoção dos Direitos 
Humanos, e particularmente dos Direitos das Crianças e 
das Mulheres. Pelo facto, devem ser utilizados diferentes 
recursos e técnicas, entre as quais destacamos: comuni-
cação interpessoal, organizacional, cultural e intercultur-
al, os media e jornalistas, marketing social, formação, 
sensibilização, mobilização social entre outras.

Estão identi�cados  três grandes obstáculos  à luta para o 
abandono da prática da MGF/Excisão: 

1_O elevado índice de analfabetismo e não acesso à 
informação de qualidade das nossas populações 

2_A oposição de algumas lideranças religiosas  

3_A insu�ciência de recursos, o que não re�ete a vontade 
e compromissos políticos em matéria de MGF/E.

É necessária:

- Concepção de um programa integrado de comunicação 
e informação.

- Concepção e implementação de uma estratégia de 
advocacia adequada. 

- Criação de oportunidades e reforço de capacidades de 
jornalistas e no domínio da mutilação genital feminina 
para ajudar/apoiar a divulgação das actividades do 
CNAPN e outras.

- Produção de materiais pedagógicos e de comunicação 
(autocolantes, cartazes, vídeos, camisolas e outros) sobre 
os riscos e consequências da MGF/E em respeito pela 
abordagem de direitos humanos inerente a esta estraté-
gia.

- Criação de mensagens direcionadas a diferentes grupos 
e contextos, nomeadamente a realização de Campanhas 
de Informação sobre as vantagens de não submeter as 
�lhas, esposas, netas e sobrinhas à MGF/E e a difusão de 
testemunhos de meninas, jovens e mulheres que sofrem 
as consequências da MGF/E.

8.2.2_EIXO ESTRATÉGICO 2: 
Comunicação para a mudança de 
comportamento e mobilização social



- Divulgação de mensagens positivas de diferentes 
lideranças comunitárias e políticas sobre o abandono da 
MGF/E.

- Organização de Encontros ou Djumbais educativos nas 
comunidades e inter-comunitários

- Desenvolver estratégias de comunicação direcionadas 
para grupos estratégicos (ex: mulheres, ex-fanatecas, 
raparigas, jovens mulheres, jovens rapazes, líderes religi-
osos, etc...) apoiando a vulgarização das mensagens nas 
comunidades.

- Realização de Encontros de Declaração Pública de 
Abandono.

- Constituição de grupos de aprendizagem e debate 
sobre saúde sexual e reprodutiva entre mulheres e jovens 
raparigas submetidas e não submetidas à MGF.

- Fortalecimento da liderança das mulheres através da 
formação, sensibilização e informação.

- Produção de boletins informativos sobre o impacto das 
actividades junto das comunidades.

- Produção e emissão de programas de rádio e televisão e 
de teatro de rua sobre temáticas associadas à MGF/E, 
incluindo a divulgação da legislação sobre MGF/E. 

Principais Resultados:

- Aumento do número das pessoas consciencializadas, 
nas comunidades onde as acções ou actividades foram 
realizadas,

- Contribuir para a redução signi�cativa da prevalência da  
MGF e/ou Abandono até  2030.

Através de:

- Concepção de um plano integrado de comunicação;

- Formação e implementação de estratégias e mensagens 
de advocacia, produção de suportes didáticos, audiovis-
uais e materiais de IEC (cartazes, camisolas, autocolantes, 
cadernos temáticos, boletins e folhetos, vídeos,  entre 
outros) para o abandono da prática de MGF/E;

- Criação e difusão de mensagens adaptadas aos 
diferentes contextos;

- Realização de campanhas de informação sobre as vanta-
gens de não submeter a �lha, neta, sobrinha ou esposa à 
prática de MGF/E;

- Organização de encontros/“djumbais” educativos nas 
comunidades e intercâmbios intercomunitários;

- Organização de encontros de declaração pública de 
abandono da MGF/E e outras práticas nefastas;

- Difusão de testemunhos de pessoas que sofrem com as 
consequência da MGF/E e outras práticas nefastas;

- Apropriação e vulgarização das mensagens pelos 
actores locais das comunidades interessadas em abando-
nar a prática, sobretudo líderes religiosos, mulheres 
líderes de opinião e jovens;

- Iniciação de troca de informação e de experiência sobre 
a saúde sexual e reprodutiva entre as mulheres submeti-
das com a MGF/E e as não excisadas, sobretudo entre as 
adolescentes e jovens mulheres;

- Diversi�cação de grupos alvos da intervenção com a 
implicação de agrupamentos pro�ssionais (parlamentar-
es, professores, pro�ssionais de saúde, administradores 
locais, jornalistas, sindicatos, e outras);

- Organização, em proximidade, de campanhas de 
informação e sensibilização sobre direitos humanos no 
contexto da presente estratégia;

- Publicação boletins informativos  e/ou outros suportes 
de divulgação sobre as actividades e o impacto das 
mesmas junto das comunidades;

- Produção e emissão de programas de rádio e televisão e 
peças de teatro nas comunidades e nas escolas;

- Publicação de mensagens de diferentes líderanças 
comunitárias e políticas que se engajam no combate e no 
abandono da prática da MGF/E;

- Promoção de debates de rádio e televisão entre os 
líderes religiosos e diferentes personalidades sociopolíti-
cas do país.
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A prática de MGF/E é uma prática secular com diferentes 
justi�cações. Assim sendo, um conjunto de acções serão 
levadas a cabo em colaboração com lideranças a �m de 
informar e sensibilizar outras lideranças para, em conjun-
to, assumirem o abandono da prática da MGF/E, uma vez 
que, há entre os líderes religiosos, professores corânicos e 

8.2.3_EIXO ESTRATÉGICO 3: 
Extensão e cobertura nacional das 
acções /Reforço da Capacidade das 
Comunidades



outros dispostos a demonstrar de forma pedagógica a 
não recomendação dessa prática pelo Islão. Este eixo 
estratégico contribuirá para dar às comunidades o 
conhecimento, a autoridade e o poder de tomarem 
decisões favoráveis, prósperas e duradoras para o aban-
dono da prática da MGF/E no país.

Hoje em dia a abordagem recomendada, e que já teve 
resultados em alguns países, é a abordagem holística, 
centrada e integrada nas comunidades, que contribui 
progressivamente para a mudança de comportamen-
tos e para o abandono de práticas nefastas entre elas a 
MGF/E, com base no respeito pelos Direitos Humanos 
em geral (universais, inalienáveis e interdependentes) 
e em particular nos Direitos das Crianças e das 
Mulheres.

Por isso, é necessário no reforço de capacidades das 
comunidades ter em conta esta abordagem como pólo 
central para a implementação e sucesso de todas as 
acções que possam conduzir ao abandono da MGF/E no 
país. 

Apesar da sua concentração nas zonas de maioria islâmi-
ca a MGF/E  é uma prática realizada  em todo o país. Hoje 
em dia, em presença da grande movimentação e mobili-
dade das populações ela é uma prática de âmbito nacion-
al com impacto em todas as regiões e diásporas.

Apesar de se ter constactado, na actualidade, o aumento 
do conhecimento junto das comunidades, grupos e 
pessoas individuais da existência da lei que criminaliza a 
prática da MGF/E no país, as comunidades que ainda não 
bene�ciaram da intervenção dizem ter continuado a 
realizá-la “porque ninguém foi ter com elas”. Daqui resulta 
a necessidade fundamental de se conhecer através de 
um processo de recenseamento / mapeamento  todas as 
comunidades e tabancas em que a prática existe, apoian-
do assim a intervenção focada nestas comunidades. É 
fundamental apetrechar as diferentes comunidades e 
grupos de competências que permitam “quebrar” o 
controle social tradicional com o cumprimento da nova 
legislação, a procura de ajuda e as abordagens sociais 
holísticas promotoras dos direitos humanos de meninas 
e mulheres.

Principais Resultados:

- Um mapeamento das zonas e comunidades com 
realização da prática da MGF/E;

- Formação de promotores locais nas comunidades: 
homens, mulheres e jovens de ambos os sexos; 

- Sensibilização de diferentes sectores e actores sociais 
sobre a abordagem baseada nos direitos humanos;

- Integração ou actualização dos curricula escolares de 
todos os níveis de ensino, incluindo nas escolas de 
formação técnica e pro�ssional de aspectos ligados às 
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consequências das práticas nefastas com maior enfoque 
na MGF/E e nas suas implicações na saúde sexual e repro-
dutiva das meninas, raparigas e mulheres;

- Extensão da rede de líderes religiosos para o abandono 
da prática da MGF/E nos diferentes sectores;

- Reforço de capacidades de intervenção da rede de 
Ex-Fanatecas para o abandono da prática da MGF/E;

- Concepção de planos de formação baseado no respeito 
pelos direitos humanos, incluindo em matéria de saúde e 
educação e integrando a componente fundamental de 
género;

- Realização de encontros de intercâmbios comunitários;

- Criação de mecanismos de seguimento, monitorização 
e avaliação das acções pelas comunidades.

8.2.4_EIXO ESTRATÉGICO 4: 
Reforço da capacidade dos actores 

O reforço da capacidade dos actores passa necessaria-
mente pelo reforço da colaboração intersectorial impli-
cando todas as estruturas públicas do Estado vocaciona-
das (Ministério encarregue dos Assuntos da  Mulher e 
Criança, Instituto da Mulher e Criança, Comité Nacional 
para o Abandono das Práticas Nefastas, Ministério da 
Saúde Pública, Ministério da Justiça, Ministério da 
Educação Nacional, Ministério da Solidariedade Social,  
Ministério da Comunicação Social), as ONG’s, em colabo-
ração com outros parceiros tanto nacionais como 
internacionais que promovem o abandono de práticas 
nefastas, os organismos do sistema das Nações Unidas, 
cooperação bilateral, entre outros.

Principais Resultados:

- Elaboração de módulos de formação sobre as MGF/E 
adaptados a cada grupo de actores sociais: educação, 
saúde, ONG, formadores, entre outros;

- Formação sobre MGF/E e outras práticas nefastas, 
direitos humanos, técnicas de comunicação e seguimen-
to de avaliação dirigida a técnicos/pro�ssionais  das ONG;

- Integração dos módulos sobre a MGF/E e outras práticas 



nefastas, as suas consequências e legislação nos progra-
mas de formação inicial e contínua das Polícias de Ordem 
Pública, Polícia Judiciária, forças militares e para-militares;

- Integração de aspectos ligados a MGF/E nas políticas, 
normas e protocolos de saúde em geral, da saúde repro-
dutiva e infantil em particular;

- Formações de jornalistas, responsáveis das associações 
e agrupamentos informais, parlamentares, responsáveis 
das ONG’s, responsáveis de serviços públicos centrais e 
descentralizados sobre as necessidades do combate às 
práticas de MGF/E na base da abordagem de direitos 
humanos e cumprimento da legislação;

- Sensibilização / formação de médicos, enfermeiras, 
parteiras e outros pro�ssionais de saúde a �m de poder-
em identi�car as consequências ligadas à prática da 
MGF/E; 

- Elaboração e implementação de um módulo de 
formação dirigido a pro�ssionais e técnicos da justiça e 
administração interna, para conhecimento, divulgação e 
aplicação  da lei que criminaliza a prática da MGF/E e 
outras práticas nefastas;

- Elaboração e produção de manuais e materiais 
pedagógicos e IEC apropriados para o combate e aban-
dono da MGF/E e outras práticas nefastas. 

8.2.5_EIXO ESTRATÉGICO 5: 
Cooperação sub-regional, regional 
e na diáspora

Tendo em conta que as intervenções até aqui realizadas, 
tiveram como grupo alvo somente as populações ou 
comunidades praticantes locais nacionais, esquecendo 
as populações emigrantes e certos decisores chaves, o 
que continua a gerar grandes bolsas de resistência onde 
estes grupos de in�uência assumem um papel impor-
tante no seio dos praticantes gerando con�itos de enten-
dimento e di�cultando o abandono da prática da MGF/E 
e outras práticas associadas.

Nas zonas fronteiriças, as pessoas resistentes ao aban-
dono da prática da MGF/E atravessam fronteiras para 
irem realizar a prática nos países vizinhos, o que já condu-
ziu à detenção / aprisionamento de Guineenses a nesses 
países.

Há, assim, a necessidade desta estratégia e do novo plano 
2018-2022 para o combate à MGF/E na Guiné-Bissau, 
preverem acções de combate à referida prática tendo em 
conta as populações emigrantes e imigrantes da nossa 
sub-região, região e diásporas.

Principais Resultados:

- Adoção de uma estratégia e de  acordos regionais para 
facilitar as questões de cooperação judicial transfron-
teiriça entre os países onde ocorre maior �uxo migratório 
(e portanto risco de MGF );

- Adopção de uma estratégia e acordos que visem as 
diásporas da Guiné-Bissau noutros países e continentes, 
com iniciativas IEC, de advocacia e mobilização de recur-
sos para o abandono da MGF/E bem como outras práticas 
nefastas com a respectiva integração e colaboração dos 
Ministérios das Relações Exteriores (ou Negócios 
Estrangeiros), Ministérios da Justiça, Ministério da Saúde, 
Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social e 
Ministério Público;

- Memorando de cooperação entre o CNAPN e outras 
estruturas dos países envolvidos; 

- Apresentação de propostas de mecanismos para moni-
torização e proteção de crianças das diásporas quando 
em férias ou visita a familiares;

- Produção de vídeos de campanha a serem exibidos 
pelas companhias aéreas e contactos para a sua exibição;

- Elaboração e implementação de um plano de comuni-
cação de advocacia e comunicação dirigido aos organis-
mos sub-regionais, regionais e à diáspora;

- Redação de declarações do abandono da prática de 
MGF/E com os diferentes grupos islâmicos sub-regionais, 
regionais e diáspora;

- Distribuição de folhetos informativos no aeroporto de 
Bissau, pelas companhias aéreas e postos de fronteira 
terrestre da Guiné-Bissau; 

- A�xação de cartazes no Aeroporto Internacional Osval-
do Vieira de Bissau e postos de fronteira terrestre da 
Guiné-Bissau;

- Inclusão nas responsabilidade dos Comités de Gestão 
Comunitária (CGC), a criar  por proposta da presente 
estratégia, de um sistema de monitorização e acompan-
hamento de crianças que chegam de férias, inclusive com 
a designação de delegados dos próprios CGC.  
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8.2.6_EIXO ESTRATÉGICO 6: 
Medidas de acompanhamento

Análise dos relatórios periódicos produzidos em colabo-
ração com os principais actores envolvidos através de um 
Encontro Anual, onde estarão presentes organismos 
governamentais, organizações da sociedade civil e 
demais parceiros de desenvolvimento, com o obcjetivo 
de fazer um balanço anual das actividades, lições apren-
didas, adopção e plani�cação das atividades futuras. 

Principais Resultados:

- Instalação de sistema de acompanhamento e assistên-
cia médica, jurídica e psicossocial das vítimas da MGF/E e 
outras práticas nefastas;

- Circular normativa do Ministério da Saúde que assuma 
os encargos médicos; medicamentosos e outros result-
antes das complicações e sequelas provenientes da 
prática da MGF/E e outras práticas nefastas;

- Adaptação e edição dos guias de formação de acordo 
com os princípios da OMS e sistema das Nações Unidas;

- Formação inicial e contínua de parteiras, enfermeiros/as  
médicos/as e outros técnicos e pro�ssionais de saúde em 
aspectos ligados ao atendimento de pessoas com seque-
las de prática de MGF/Excisão e outras práticas nefastas;

- Contemplar indicadores de casos de MGF/E nos relatóri-
os mensais de saúde;

- Criação de uma linha SOS para denúncia, sinalização e 
apoio em casos de MGF/E e outras práticas nefastas;

- Introdução de programas de alfabetização e educação 
não formal de jovens e mulheres;

- Formação e capacitação das mulheres em adminis-
tração e empreendedorismo e criação de um fundo 
nacional para apoio de actividades económicas das 
mulheres;

- Apoio socioeconómico a iniciativas comunitárias identi-
�cadas como medidas de promoção e acompanhamento 
da perenidade de abandono da MGF/E e outras práticas 
nefastas;

- Introdução de actividades geradoras de rendimento e 
outras acções de alívio do trabalho da mulher, nas acções 
de combate à MGF/E e outras práticas nefastas; 

- Inclusão nas responsabilidades do Comité Multisectorial 
Regional (a criar por proposta desta Estratégia) o segui-
mento e monitorização dos mecanismos transfron-

teiriços da evolução do abandono da prática em colabo-
ração com os países da sub-região, região e diáspora. 

8.2.7_EIXO ESTRATÉGICO 7: 
Coordenação, pesquisa, seguimento 
e avaliação e advocacia

Na Guiné-Bissau, apesar de uma série de acções levadas a 
cabo no domínio do combate à prática de MGF/E, existe 
pouca documentação e pouco do trabalho a esse respei-
to se encontra documentado. Os estudos realizados até 
aqui, estão sobretudo ligados com a prevalência. Para 
conhecer e avaliar a situação é necessário a realização de 
diferentes estudos para melhor se conhecerem as 
atitudes e práticas da população incluindo componentes 
étnicas, socioculturais, económicos, etc. Pois, nem todas 
as etnias da Guiné-Bissau praticam o mesmo tipo ou 
forma de MGF/E. Torna-se necessário pois, saber que tipo 
de MGF/Excisão é mais praticada no país como também 
das complicações que delas resultantes, só assim pro�s-
sionais de saúde poderão ser convenientemente prepa-
rados/formados para responderem às referidas situações. 

Outros estudos serão necessários como por exemplo, 
sobre o impacto das acções levadas a cabo no terreno, 
que irá resultar em elementos de melhor compreensão 
sobre os diferentes factores de sucesso ou de entraves ao 
desenvolvimento dos programas. É através deste tipo de 
pesquisa que se poderá, à medida que o processo vai 
avançando, corrigir ou melhorar um ou outro aspecto 
estratégico de intervenção. A �m de se poder seguir e 
monitorizar o avanço das realizações e estimar a 
e�cácia/e�ciência da intervenção, é indispensável a 
existência de um sistema registado de coordenação, 
seguimento e avaliação. 

Principais Resultados:

- Encorajamento de líderes de opinião, de grupos locais 
de diferentes comunidades e das colectividades a partici-
parem nos movimentos para o abandono da prática da 
MGF/E;

- Institucionalização  de redes de protecção de mulheres 
e crianças contra todas as formas de práticas  nefastas;

- Criar junto do CNAPN um centro de recursos técni-
co-pedagógicos sobre MGF/E;



- Melhorar o conhecimento da MGF/E na Guiné-Bissau 
(com parcerias e academia) e apoiar a divulgação de 
resultados, na óptica da partilha de saberes e promoção 
de boas práticas:

   - Estudo(s) sobre conhecimentos, atitudes e práticas 
(CAP) sobre MGF/E;

   - Estudo(s) sobre a e�cácia das estratégias utilizadas na 
promoção do abandono da MGF/E;

   - Estudo(s) sobre os aspectos psicossociais ligados à 
prática da MGF/E;

   - Estudo(s)  que permita compreender a motivação das 
famílias decididas a abandonar a prática da MGF/E;

    - Estudo(s) Situação/estatuto em relação à MGF/E de 
�lhas da mesma mãe que foram sujeitas à MGF/E e das 
que não foram (permite analisar o controle social, a 
mudança e a in�uência comunitária nas comunidades 
que praticam a MGF/E, as imposição de familiares  e 
falta de cumprimento das leis que proíbem a prática da 
MGF/E).

8.3_Indicadores de Actividades 

- Número de manuais e instrumentos didácticos produzidos;
- Número de  formadores de formadores a nível nacional;
- Número de seminários e ateliers realizados em cada ano;
- Número de ONGs activas nas acções de promoção para o 
abandono da prática da MGF/E;
-Número de intervenientes/atores chave que recebem 
formação;
- Número de eventos públicos de abandono realizados;
- Número de avaliações semestrais realizados por ano
- Número de estudos sobre ou ligados à pratica da MGF/E 
realizados;
- Número de casos denunciados e julgados.
- Validação da Estratégia Sub-regional, Regional e Diáspora
- Assinatura de um memorandum de cooperação entre os 
comités nacionais, regionais e internacionais
- Número de acordos e cooperação judiciais e outros sub-regio-
nais, regionais e internacionais.
- Número de Imames que assinaram e pronunciam publica-
mente as declarações públicas de abandono
- Número de companhias áreas que aderiram às iniciativas de 
campanha
- Número de passageiros abrangidos 

 - Número de folhetos distribuídos
- Número de cartazes a�xados
- Número de crianças monitoradas e acompanhadas

8.4_Indicadores Globais 

- Diminuição dos valores da prevalência da prática da MGF/E 
entre os 0-14 anos e entre os 15-49 anos e respectiva publicação 
dos resultados
- Aumento do número de mulheres que querem/declaram o 
abandono da MGF/E 

8.5_Indicadores de Abandono 

- Número de declarações públicas de abandono da prática de 
MGF/E;
- Idade da prática de MGF/Excisão com seguimento de eventual 
mudança de idade de submissão da prática de MGF/E (de 0-5 
anos) 
- Proporções de jovens raparigas, de idade compreendida entre 
os 0-49 anos que não foram sujeitas à prática da MGF/Excisão.
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9_IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
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O Ministério encarregue dos assuntos da Mulher e da 
Criança, através do Comité Nacional para o Abandono 
das Práticas Nefastas, é responsável pela implementação 
deste Plano de Acção Nacional para a Aceleração do 
Abandono da prática de MGF/E no país, e deve assegurar 
a coordenação das actividades a dois níveis: nível 
estratégico e nível técnico.



O governo da Guiné-Bissau decidiu implementar um 
Programa de Aceleração do Abandono das Práticas de 
MGF/E graças a uma acção multisectorial com o apoio de 
parceiros técnicos engajados nessa luta. É neste quadro 
que sob a coordenação do Ministério encarregue dos 
assuntos da Mulher e da Criança, o CNAPN em colabo-
ração com o Ministério da Saúde Pública através da 
Direcção-Geral de Saúde Reprodutiva, com a Ministério 
da Educação Nacional através da Direcção-Geral de 
Alfabetização e da Educação de Adultos, com o 
Ministério da Justiça através da Direcção-Geral de Políti-
cas Legislativas, do Ministério da Juventude através da 
Direcção-Geral da Juventude/Instituto da Juventude, 
devem desenvolver acções de formação, informação e de 
advocacia junto das diferentes comunidades e actores 
para o abandono total dessa prática  até ao ano 2030. 
Estes sectores técnicos de acção governamental deverão 
receber formações sobre a abordagem de direitos 
humanos para reforçar nos discursos técnicos, esta 
abordagem  de direitos humanos, recomendada pela 
presente estratégia.

O MMFSS, depois da implementação do primeiro plano 
de acção nacional para o combate a MGF/E no país, que 
contou com o apoio dos parceiros técnicos tais como: 
UNICEF, UNFPA, OMS, ONU-MULHERES, PLAN Guiné-Bis-
sau e outros, que contribuíram largamente na implemen-
tação da abordagem de  direitos humanos durante o 
período 2010-2015, esta cooperação será contínua apoia-
da pelo CNAPN que irá assegurar o seguimento técnico 
da implementação desta nova estratégia e o respectivo 
plano de acção e a quem cabe, no âmbito da sua missão, 
a elaboração de políticas, estratégias e apoio ao conjunto 
de actividades que conduzam a um movimento para o 
abandono das práticas de MGF/E no plano nacional, 
regional e global. 

9.1_Coordenação Estratégica

9.2_Coordenação Técnica

Uma das lições aprendidas do plano anterior é ser 
necessário ter ao nível do governo uma harmonização e 
uma coordenação das intervenções para evitar a dupli-
cação das acções e aumentar a e�cácia dos trabalhos. Os 
diferentes actores serão formados sobre a abordagem 
holística baseada em direitos humanos, presente nesta 
estratégia, permitindo assim uma intervenção igualitária 
em todas as zonas a bene�ciar de intervenção, mesmo 
quando realizada por diferentes parceiros implementa-
dores.  

A implementação deste plano de acção para o período 
2018-2022 far-se-á dentro de um quadro organizacional 
e institucional na base de três funções que aqui se enun-
ciam: Orientação, Coordenação e Seguimento da sua 
implementação.

9.3_Dispositivo Institucional
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O Conselho Nacional para a Promoção do Abandono da 
Prática de MGF/E na Guiné-Bissau (CN), é o órgão político 
e de decisão nessa matéria com a seguinte missão:

- Orientar e promover coerência nas acções do governo 
para acelerar o abandono total dessa prática até ao ano 
2030;

- Validar os planos de acção sectoriais e anuais de 
combate a prática de MGF/E;

- Assegurar o seguimento e avaliar a performance dos 
planos de acção anuais e do plano de acção nacional;

- Assegurar a advocacia, a mobilização de recursos e a 
parceria ao mais alto nível para acelerar o abandono da 
prática na base do respeito ao estrito cumprimento da 
Estratégia e Plano Nacional de Abandono da MGF/E. 

9.3.1_Conselho Nacional (CN)

- Um Presidente na pessoa do Primeiro-Ministro;

- Um Secretariado, assegurado pelo titular do Ministério 
encarregue dos assunto da Mulher e da Crianças, que no 
âmbito das suas competências poderá, delegar essa 
função ao Comité Nacional para o Abandono das Práticas 
Tradicionais Nefastas a Saúde da Mulher e da Criança 
(CNAPN).

- Integram ainda o Conselho Nacional todas as institu-
ições públicas, privadas e os diferentes parceiros de 
desenvolvimento que actuam ou que possuem uma ou 
outra relação aos diferentes aspectos ligados a esta 
prática, sendo os principais os seguintes:

9.3.1.1.1_INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS
- Ministério encarregue dos assuntos da Mulher e da Criança 
- CNAPN;
- Ministério da Educação Nacional;
- Ministério da Saúde Pública;
- Ministério da Justiça;
- Ministério da Economia e das Finanças;
- Ministério da Comunicação Social;
- Ministério do Interior;
- Ministério da Juventude; 
- Conselho Nacional da Juventude;
- Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

9.3.1.1_Composição do
Conselho Nacional 
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9.3.1.2_Funcionamento

O Conselho Nacional (CN), reunir-se-á uma vez em cada 
semestre e excepcionalmente quantas vezes necessárias 
pela convocação do seu presidente. O seu secretariado 
será assegurado pelo CNAPN sob a direcção do respecti-
vo ministério. Conforme as suas necessidades de 
trabalho, o CN poderá criar comissões temáticas adhoc 
com o objectivo de analisar os diferentes aspectos e 
documentos que lhe são submetidos para emitir parecer 
no contexto da sua missão. 

9.3.1.1.2_PARLAMENTO
- Comissão Especializada permanente para Assuntos da Mulher 
e da Criança;
- Comissão Especializada para os Direitos Humanos e Assuntos 
Jurídicos;
- Rede de Mulheres Parlamentares;
- Rede de Parlamentares para a População e Desenvolvimento e 
/ ou Saúde.

9.3.1.1.3_ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
- Representante das ONG’s membros do CNAPN;
- Representante da AGUIBEF – Associação Guineense para o 
Bem Estar Familiar; 
- Representante da Associação de Mulheres Islâmicas;
-Representantes de Organizações não governamentais 
internacionais com actuação no âmbito da presente estratégia.

9.3.1.1.4_LÍDERES TRADICIONAIS E RELIGIOSOS
- Representante da Rede dos Régulos da Guiné-Bissau;
- Representante de Organizações Islâmicas;
- Representante da União Nacional dos Imames;
- Representante do Conselho Nacional dos Sábios da Guiné-
-Bissau;
- Representante da Liga de Sábios Islâmicos da Guiné-Bissau.

9.3.1.1.5. IMPRENSA
- Rede dos jornalistas protectores dos direitos da criança e 
mulher;
- Rede das rádios comunitárias;
- Sindicato dos Jornalistas.

9.3.1.1.6. PARCEIROS TÉCNICOS E FINANCEIROS
- Parceiros Técnicos e Financeiros, incluindo UNFPA, UNICEF, 
UNDP, OMS, ONU-Mulheres, PAM, FAO e Banco Mundial;
- Embaixadas e outros organismos no quadro da cooperação 
bilateral.

9.3.1.1.7. INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS
- Universidade Amílcar Cabral;
- Universidade Lusófona;
- Universidade Jean Piaget;
- Universidade Colinas de Boé;
- Universidade Católica;
- Faculdade de Direito de Bissau;
- Escola Nacional de Saúde/ Instituto Nacional de Saúde;
- Escola Superior de Educação.



9.3.2_Comité Técnico (CT)

9.3.2.2_Funcionamento

O CT será presidido pelo CNAPN e reúne uma vez em 
cada trimestre para coordenar, monitorizar e assegurar o 
seguimento regular da execução do plano de acção 
nacional.

9.3.3_Comité Regional (CR)

O CN será representado a nível das regiões por um 
Comité Regional para o Abandono da MGF/E (CR).

O Comité Regional (CR) terá a seguinte missão:
- Assegurar a nível regional, a responsabilidade e o seguimento 
das actividades a serem levadas a cabo no terreno;
- Assegurar o interface entre os parceiros técnicos e �nanceiros 
tanto nacionais como internacionais que intervêm nas suas 
regiões;
- Promover a advocacia no plano político, social e comunitário;
- Elaborar os relatórios de execução das actividades e capitalizar 
experiências.

9.3.3.2_Composição

Os CR serão presididos pela autoridade máxima regional, 
neste caso pelo governador regional e o secretariado será 
assegurado pelo coordenador regional do Comité 
Nacional para Abandono das Práticas Nefastas à Saúde 
da Mulher e da Criança (CNAPN)

9.3.3.3_Membros

São membros do CR os representantes das estruturas 
públicas e da sociedade civil anteriormente identi�cadas, 
bem como outras entidades (nacionais e internacionais) 
que no âmbito da sua missão contribuam para o Aban-
dono da MGF/E.

9.3.3.4_Funcionamento

Os Comités Regionais reunir-se-ão trimestralmente para 
o seguimento e avaliação das acções. Em caso de necessi-
dade também poderão reunir para analisar questões 
chave no no quadro regional sob a presidência do 
coordenador regional do CNAPN – Comité Nacional para 
o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da 
Criança.

9.3.3.1_Missão

O Comité Técnico Nacional de Coordenação (CT), coorde-
nado pelo CNAPN, que é um órgão de assistência à 
missão do Conselho Nacional (CN) fornecendo-lhe em 
caso de necessidade a assistência técnica. 

9.3.2.1_Composição

O CT será composto pelos seguintes membros:

- Direções gerais dos ministérios membro do CN;
 
- Parceiros estratégicos: ONG’s membros do CNAPN, outras 
ONG’s nacionais e internacionais;

- Parceiros técnicos e �nanceiros anteriormente identi�cados e 
outros no quadro da cooperação bilateral.
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9.3.4_Comité de Gestão 
Comunitária (CGC)

9.3.4.1_Missão 

Os Comités de Gestão Comunitária (CGC) participam na 
validação dos planos e programas de intervenção comu-
nitárias, entre outras; garantir a protecção das meninas e 
mulheres nas suas comunidades assegurando desta 
forma o abandono total da prática de MGF/E, incluindo o 
acompanhamento de crianças das diásporas em período 
de férias escolares ou visitas familiares. 

9.3.4.2_Composição

Os CGC serão constituídos por 9 membros eleitos demo-
craticamente pela comunidade com lugares de�nidos 
para jovens e mulheres. O secretariado será eleito entre 
os membros.

9.3.4.3_Funcionamento

O CGC reunir-se-á uma vez por mês, para fazer o ponto de 
situação das actividades comunitárias e o estado da vida 
ao nível comunitário, e  cabe-lhe, ainda, assegurar a 
ligação entre o CGC e os CR.  O CGC realizará também 
actividades de informação e de sensibilização e de mobi-
lização social nas suas comunidades e outras conexas. O 
CGC tem no âmbito da sua missão evitar, prevenir, 
sinalizar e intervir em caso de violação dos direitos das 
meninas e mulheres.

9.3.5_Fórum de Parceiros para 
Aceleração do Abandono da 
Prática de MGF/E na 
Guiné-Bissau (FORUM)

O Fórum de Parceiros para Aceleração do Abandono da 
prática da MGF/E na Guiné-Bissau (FORUM), grupa um 
conjunto de actores-chave engajados na luta para a 
promoção do abandono da MGF/E a nível nacional, 
regional e global.

9.3.5.1_Missão 

O FORUM terá como missão:

- Promover uma parceria entre as diferentes entidades de 
cooperação técnica e �nanceira e o governo da Guiné-Bissau no 
quadro da implementação do presente Plano de Acção Nacion-
al para o Abandono da MGF/E;

- Participar na advocacia nacional e internacional para o 
abandono das práticas de MGF;

- Contribuir na mobilização de recursos para o �nanciamento 
de acções do plano de acção nacional para o combate a MGF/E;

- Participar no seguimento e avaliação do movimento nacional 
de abandono da prática de MGF/E, com base na implemen-
tação do respectivo Plano de Acção.

9.3.5.2_Composição 

O FORUM será composto pelos seguintes membros:

- Ministério encarregue pelos assuntos da Mulher e da Criança, 
representado por CNAPN
- Representantes das agências do sistema das Nações Unidas no 
país;
- Embaixadas e outros organismos no quadro bilateral;
- Outros �nanciadores.

9.3.5.3_Funcionamento 

O Fórum elege entre os seus membros a sua liderança e 
reúne duas vezes por ano para avaliar os progressos 
alcançados e formular sugestões e recomendações sobre 
a implementação do plano de acção nacional. 
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Para o seguimento e avaliação do Plano de Acção Nacion-
al, os indicadores de seguimento serão identi�cados (ver 
o quadro lógico). Os mecanismos de seguimento ao nível 
nacional e regional bem como uma avaliação anual serão 
posteriormente propostos. Uma avaliação externa do 
programa será efectuada por consultores independentes, 
que terá como objectivo analisar os resultados obtidos 
durante a vigência do programa e elaborar 
recomendações. Esta avaliação será apoiada por uma 
avaliação de meio percurso que terá lugar no ano 2020 e 
apoiada pelos resultados das revisões anuais.

O dispositivo de seguimento e avaliação deverá também 
compreender um mapeamento das zonas de maior 
prevalência da prática e de outras zonas geográ�cas que 
bene�ciaram de intervenção através do sistema de 
difusão organizada, utilizando para isso os sistemas 
tecnológicos de informação e comunicação.

9.4_Seguimento e Avaliação

Para uma boa implementação desta estratégia e do 
respectivo plano de acção são  necessários os seguintes 
meios:

- Uma equipa activa, competente, engajada e pro�ssional do 
CNAPN;

- Assistência técnica (consultores, quando se justi�que, para 
realização de estudos, animar/desenvolver as formações e a 
partilha de experiências, produção de materiais e outras neces-
sidades a identi�car);

- Equipamentos de escritório, como materiais informáticos e 
meios de comunicação (Telefone, internet) e de deslocação 
(viaturas, motorizadas e biclicletas);

- Alocação de meios �nanceiros de apoio as ONG’s, associações 
e outras estruturas da implementação das acções no terreno.

9.5_Meios de Intervenção

A Estratégia Nacional para o Abandono MGF/E na 
Guiné-Bissau e o seu respectivo Plano de Acção, foi 
elaborada na base da solicitação do MMFSS através do 
CNAPN e das ONGs membro com o apoio dos parceiros 
técnicos e �nanceiros, no quadro do programa conjunto 
UNFPA-UNICEF para o combate a MGF/E no país. A sua 
�nalização contou com o apoio do Banco Mundial e da 
colaboração da ONG-D portuguesa P&D Factor – 
Associação para a Cooperação sobre População e Desen-
volvimento.

No que concerne a viabilidade �nanceira, o plano precisa 
ser apoiado ao mais alto nível com recursos do Orçamen-
to Geral do Estado e um reforço da coerência das políticas 
públicas, incluindo na acção internacional. 

No contexto da Agenda 2030 é fundamental que as 
entidades o�ciais de Alto-Nível assumam o abandono da 
MGF/E como uma prioridade quer ao nível da territoria-
lização quer nos compromissos que assumidos de 
âmbito regional e global, incluindo em sede de Nações 
Unidas.

9.6_Medidas de Reforço

Podem constituir riscos para a implementação desta 
estratégia nacional e o respectivo plano de acção os 
seguintes aspectos:

- Instabilidade Política no país;
- Inexistência de uma linha orçamental no OGE para o combate 
das práticas nefastas  
- O não cumprimento do papel do Ministério encarregue dos 
assuntos da Mulher e da Criança, Ministério de Tutela do 
CNAPN;
- O fraco nível de engajamento de ONG’s e associações interven-
ientes no domínio, para assegurar a perenização, intervindo 
sem respeito pela abordagem proposta pela estratégia 
nacional;
- A não apropriação desta Estratégia Nacional e respectivo 
Plano pelos diferentes actores e parceiros nacionais e interna-
cionais.
- Organismos internacionais que não respeitem a estratégia ou 
políticas nacionais adoptadas pelo governo;
- Falta de fundos, recursos e �nanciamentos para implemen-
tação e previsibilidade do plano de acção. 

9.7_Riscos para a Implementação 
da Estratégia Nacional e do Plano
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Grupo de Validação da Estratégia Nacional para o Abandono da MGF/E, 2018 
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MATRIZ DO PLANO DE ACÇÃO NACIONAL 
PARA O ABANDONO DA MGF/EXCISÃO
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EIXO ESTRATÉGICO 1: Reforço da capacidade institucional

Objectivos especí�cos:

1_Reforçar a capacidade do CNAPN num quadro institucional apropriado para assegurar a concepção, coordenação e orientação das atividades;

2_Integrar ações com vista ao abandono da MGF/Excisão nos diferentes programas de desenvolvimento;

3_Mobilizar recursos para a implementação do Plano de Acção.

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

1 Operacionalizar CNAPN CNAPN funcional
Ministério encarregue 
dos Assuntos da Mulher 
e Criança

CNAPN, ONG’s Parceiros 
técnicos e �nanceiros-PTF

2018-2022

2
Adoptar o CNAPN de 
instalações próprias para
o seu funcionamento

CNAPN com instalação 
própria

Outros 2018-2022Governo/MMFSS e 
Parceiros �nanceiros

Uma
instalação 
construída

3

Redinamizar os Comités 
Regionais (CR), e criar os 
Comités de Gestão 
Comunitária (CGC)

Existência de CR e CGC

Ministério encarregue 
dos Assuntos da Mulher 
e Criança 2018-2022CNAPN e outros 

# Comités 
Regionais 
# CGC

Parceiros técnicos e 
�nanceiros

4

Apetechar o CNAPN com
os necessários meios 
materiais, recursos 
humanos e �nanceiros

Meios materiais,  
equipamentos e 
�nanceiros disponibilizados 
ao CNAPN 

Ministério encarregue 
dos Assuntos da Mulher 
e Criança

CNAPN 

24 
Motorizadas: 
regiões e 2 
para SAB 
1 Viatura

Parceiros técnicos e 
�nanceiros

Equipamento 
e mobiliário 
de escritório

Consumíveis

5
Reforçar de capacidade 
técnica dos membros das 
instituições intervenientes, 
com vista a uma 
abordagem comum 
e comunitária

Capacitados os membros 
das instituições
 intervenientes

Outros parceirosCNAPN

# membros 
capacitados 
em matéria 
de MGF/E em 
8 regiões 
e SAB

6

Realizar seminários e 
encontros de formação, 
informação e concertação 
com os técnicos de saúde: 
médicos, parteiras, 
enfermeiros, professores, 
imames, a nível local, 
regional e nacional

Seminários e encontros  
realizados

CNAPN, Ministérios 
implicados, diferentes 
associações pro�ssionais, 
associações religiosas, 
parceiros técnicos 
e �nanceiros

CNAPN

Relatório dos 
seminários

Actas dos 
encontros

7
Comemorar dia 
Internacional da 
Tolerância Zero a prática 
da MGF/E

Acto comemorado
Outros Parceiros, 
Parlamentares, Imprensa 

Ministério encarregue 
dos assuntos da Mulher 
e Criança, CNAPN, 
organizações membros

Lista dos 
participantes 
disponíveis

# de eventos 
realizados

8

Integração nos curricula de 
todos os níveis de ensino, 
incluindo escolas de 
formação técnica e 
pro�ssional de aspectos 
ligados às consequências 
das Práticas nefastas com 
maior enfoque na MGF/E 
e das suas implicações 
na Saúde Sexual e 
Reprodutiva de meninas, 
raparigas e mulheres

Curricula escolares 
actualizados 

Parceiros técnicos e 
�nanceiros e outras 
entidades com experiência 
sobre MGF/E e intervenção 
em contexto escolar 
e académico 

Ministério da Educação
CNAPN

#curricula 
actualizados
#entidades 
envolvidas

2º semestre 
de 2018

9

Atribuir um fundo no 
OGE para as instituições 
públicas intervenientes 
(Serviço de Saúde 
Reprodutiva, CNAPN, IMC, 
INDE, DGAEnF, PJ, Direcção 
Geral de Política Legislativa)

Atribuída linha orçamental

MEF e Ministério 
encarregue dos 
assuntos da Mulher 
e Criança

Fundo
atribuído 
pelo OGE

2018-2022

10
Assistência técnica 
e �nanceira às entidades 
membro do CNAPN

Instituições reforçadas 
técnica e �nanceiramente 

Parceiros internacionais 
Multi e Bilateral

2018-2022
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EIXO ESTRATÉGICO 2: Comunicação para mudança de comportamento e de mobilização social

Objectivos especí�cos:

1_Sensibilizar a população sobre os efeitos nefastos da prática de MGF/Excisão;

2_Mobilizar as autoridades públicas, religiosas, tradicionais, parlamentares na luta para a promoção do abandono da prática da mgf/excisão

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

1

Informação e sensibilização, 
das populações sobre a 
necessidade do abandono 
da prática de MGF/Excisão  

Campanhas e Divulgação 
nas rádios, televisões,
através de cartazes, bandas 
desenhadas, vídeos em 
línguas locais

Aumento do nº de pessoas 
e comunidades 
consciencializadas sobre a 
necessidade de abandono 
da MGF/E

CNAPN, Ministério 
encarregue dos Assuntos 
da Mulher e Criança

ONG’s membro do comité 
e instituições públicas 
implicadas e parceiros

#de encontros 
realizados 

# de 
programas de 
rádio, TV e 
materiais 
produzidos e 
emitidos

#campanhas 
realizadas

2

Organização de Encontros 
entre as regiões e nos 
países de fronteira comum 

Criar parcerias com outras 
organizações que 
trabalham as problemáticas 
da MGF/E em outros países 

Intercâmbios realizados

Parcerias estabelecidas
CNAPN

Ministério encarregue dos 
Assuntos da Mulher e 
Criança Parceiros

# de 
intercâmbios 
realizados

# parcerias 
estabelecidas

3
Realização de palestras 
nos liceus, universidades 
e outras instituições 
académicas

Palestras realizadas CNAPN, organizações 
membros

Ministério encarregue 
dos Assuntos da Mulher 
e Criança

# Instituições 

# participantes

#palestras 
realizadas

4 Edição de boletim 
informativo Boletins concebidos CNAPN Parceiros

Um boletim 
trimestral

5
Divulgação da lei que pune 
a prática da mgf/ excisão 
no país

Conhecimento da lei CNAPN

Parlamentares, Imprensa, 
diferentes ministério 
e entidades públicas, ONG’s 
membros e outras

# Encontros 
realizados

# pessoas
abrangidas 
presencial-
mente

# entidades
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EIXO ESTRATÉGICO 3: Extensão e Cobertura Nacional das Acções / Reforço da Capacidade das Comunidades

Objectivos especí�cos:

1_Realizar acções de mudança de comportamento através da abordagem holística;

2_Envolver as diferentes lideranças comunitárias, tradicionais, políticas e sociais no abandono da prática da mgf/excisão;

3_Encorajar as comunidades a fazerem declarações públicas relativas ao abandono da prática de mgf/excisão.

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

1

Formação de promotores  
locais e animadores de 
desenvolvimento 
comunitário em técnicas 
de intervenção comunitária 
que inclua a MGF/E

Promotores locais de 
desenvolvimento 
comunitário e animadores 
formados

CNAPN e organizações 
membros Parceiros

Ao longo de 
toda a 
vigência do 
Plano

#Formações 
regionais 
realizadas 
em cada 
localidade 

2
Elaboração de módulos 
de IEC destinadas às 
comunidades

Módulos elaborados
CNAPN e Organizações 
intervenientes Parceiros, comités técnicos

Primeiro 
trimestre 
de 2019

# de modulo 
reproduzidos 
e distribuídos  

3

Constituição de Comités de 
Gestão Comunitária (CGC) 
nas comunidades 
bene�ciárias do programa 

Comités de gestão 
comunitária constituídos

CNAPN, Organizações 
membros

Parceiros
Segundo 
semestre 
de 2018

#CGC    

4 Elaboração de planos de 
acção comunitária

Planos de acção 
comunitária elaborados

CGC, CNAPN, 
Organizações membros 
e intervenientes

Parceiros
Primeiro 
semestre 
de 2018

1 plano por 
comunidade

5

Mapeamento das 
comunidades praticantes 
de MGF/E e 
Recenseamento 
ex-fanatecas 

Mapeamento e 
recenseamento executados 

CNANP, organizações 
membros e intervenientes

Parceiros técnicos
terceiro 
trimestre 
de 2018

# de 
comunidades 
mapeadas 

# de 
ex-fanatecas 
recenseadas 

6

Dinamização de redes de 
Ex-Fanatecas para o 
abandono da prática de 
MGF/excisão

Rede de fanatecas para o 
abandono da mgf/excisão  
dinamizada e participante 

CGC, CNAPN, 
Organizações membros 
e intervenientes

Parceiros 
Primeiro 
semestre 
de 2019

#de redes 
abrangidas e 
dinamizadas 

7

Formação  e advocacia 
sobre os Direitos Humanos, 
Educação, Saúde Sexual e 
Reprodutiva e Igualdade 

Comunidades abrangidas 
e formadas  

CGC, CNAPN, 
Organizações membros 
e intervenientes

Parceiros técnicos 
e �nanceiros

Segundo 
trimestre 
de 2019

#de acções 
de formação 
realizadas 

8
Mobilização de fundos para 
implementação de AGR e 
Alfabetização de Mulheres 
nas comunidades

Fundos mobilizados para 
AGR e Alfabetização 
de Mulheres 

CGC, CNAPN, 
Organizações membros 
e intervenientes

Parceiros técnicos 
e �nanceiros

Segundo 
semestre 
de 2018

# AGR imple-
mentadas 

# de Mulheres 
Alfabetizadas  

9

Criação de centros sociais 
e de atendimento nas 
comunidades em cada 
Região 

Centros sociais criados 
e a funcionar
 

CGC, CNAPN, 
Organizações membros 
e intervenientes

Parceiros técnicos 
e �nanceiros

#Centros 
sociais  e de 
atendimento 
criados 

10

Constituição da Linha SOS 
com equipa técnica e 
divulgação junto da 
comunidades e população 
em geral  

Linha constituída
Equipa formadas
Divulgação executada
 

CGC, CNAPN, 
Organizações membros 
e intervenientes

Governo, Parceiros técnicos 
e �nanceiros

Serviço a 
funcionar   

Segundo 
semestre 
de 2019



EIXO ESTRATÉGICO 4: Reforço da Capacidade de Diferentes Actores

Objectivos especí�cos:

1_Aumentar a capacidade e colaboração intersectorial entre os diferentes atores sobre as necessidades do abandono da prática da mgf/ excisão;

2_Reforçar as competências e mensagens de compromisso dos diferentes para o abandono da MGF/E e direitos das meninas e mulheres;

3_Integrar aspetos de abandono da prática nos pacotes de intervenção das ONG’s e outros parceiros locais que operam nas zonas de maior 
prevalência da MGF/E. 

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

Concepção de módulos e 
guias para os formadores 
em matéria da MGF/excisão 
(escolas de formação de 
professores, Escola 
Nacional de Saúde, 
Comunicação social, 
Centros de formação de 
policias, forças militares 
e para-militares e pessoal 
da Justiça

Encontros de intercâmbios 
entre os actores

Módulos e guias 
concebidos

CNAPN 2018-2022

#Módulos e 
guias de 
orientação 
concebidos e 
reproduzidos

# Encontros 
de 
intercâmbio 
realizados
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1

ONG’s membros do comité
 e instituições públicas 
implicadas, sindicatos e 
associações  de base 
comunitária

Formação sobre MGF/E e 
outras práticas nefastas, 
direitos humanos, técnicas 
de comunicação e 
seguimento de avaliação 
dirigida a técnicos/
pro�ssionais  das ONG’s

Técnicos/pro�ssionais  
das ONG formados

CNAPN 
Ao longo da 
vigência de 
todo o Plano

#Formações 
realizadas 

#Técnicos/
pro�ssionais 
abrangidos

2 ONG membro e outros 
parceiros

Integração de aspectos 
ligados a MGF/E nas 
políticas, normas e 
protocolos de saúde em 
geral, da saúde reprodutiva 
e infantil em particular

Políticas, normas e 
protocolos de saúde em 
geral, da saúde reprodutiva 
e infantil em particular com 
aspectos MGF/E integrados

Ministério da Saúde
CNAPN 
OMS,UNFPA, UNICEF

2018-2019

#Políticas, 
normas e 
protocolos 
produzidos

3 Outros parceiros

Reforço de capacidade de 
técnicos das organizações 
intervenientes em 
elaboração de projetos, 
apresentação de relatórios 
de atividades e �nanceiros

Técnicos das ONG’s com 
capacidades reforçadas

CNAPN e outros parceiros
Ao longo da 
vigência de 
todo o Plano

#Formações 
realizadas e 
seus 
respetivos 
relatórios

4
Parceiros, ONG’s membros 
do CNAPN, instituições 
públicas parceiras

De�nição de mecanismos 
de colaboração 
intersectorial

Mecanismo de colaboração 
intersectorial de�nido

CNAPN e outros actores 
governamentais e da 
sociedade civil

2018-2019

#Mecanismos 
de 
colaboração 
intersectorial 
de�nidos e a 
funcionar

5 Todos os parceiros

Advogar a integração das 
questões para o abandono 
da prática de mgf/excisão 
nos programas de 
intervenção dos diferentes 
parceiros locais e nacionais 

Consciencialização e 
seguimento permanente 
nas comunidades que  
declararam o Abandono 
da Prática

Aspetos ligados ao 
abandono da MGF/Excisão 
integrados nos Programas 
dos parceiros

Comunidades com 
resultados favoráveis ao 
abandono da MGF/E 
acompanhadas

CNAPN

Ao longo de 
toda a 
vigência 
do Plano

#de parceiros 
que incluem a 
MGF/Excisão 
nos seus 
programas 
de trabalho

#Comunida-
des 
acompanha-
das

6 ONG’s membro do CNAPN
e Outros Parceiros



EIXO ESTRATÉGICO 5: Cooperação sub-regional, regional  e a diáspora

Objectivos especí�cos:

1_Estabelecer uma relação de parceria e comunicação ativa entre os países transfronteiriços e da diáspora para unirem esforços no combate a MGF/E;

2_Estabelecer mecanismos de proteção para crianças vindas de diásporas e que vem de visita ou passar férias na Guiné-Bissau.

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

1

Realização de uma 
conferência sub-regional 
tripartida entre Guiné-
-Bissau, Guiné Conacri e 
Senegal.

Realização de uma 
conferência com Portugal 
sobre a MGF/E e as 
Diásporas.

Adoção de uma estratégia 
regional e discussão da 
adoção de um acordo 
regional para facilitar as 
questões de cooperação 
judicial transfronteiriça 
entre os países onde 
ocorre maior �uxo 
migratório (e, portanto, 
risco de MGF).

Memorando de cooperação 
entre os Comités Nacionais 
de Combate a MGF dos 
respectivos países 
envolvidos.
 
Integração do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, 
Ministérios da Justiça, 
Ministério da Mulher, 
Ministério encarregue dos 
assuntos da Mulher e da 
criança nos protocolos de 
cooperação.  

Apresentação de propostas 
de mecanismos de proteção 
e monitoramento para 
crianças vindas de 
diásporas e em férias 
em Guiné-Bissau

Elaboração e 
implementação de um 
plano de advocacia e 
comunicação dirigido aos 
organismos sub-regionais 
e da Diáspora.

Conferências da diaspora 
realizadas

Memorando de 
cooperação-existente

Mecanismos de protecção 
de crianças vindas de 
férias-existentes

Sistema de monitoramento 
e acompanhamento de 
crianças que chegam de 
férias, inclusive com a 
designação de delegados 
nos CGC responsáveis pelo 
seguimento/monitorização 

Governo, CNAPN, 
organizações membros

Comités Nacionais dos 
países envolvidos, 
Embaixadas, Ministério 
Público, Organizações 
Internacionais, Ordem 
dos Advogados

Conferências 
Realizadas

Assinatura de 
um 
memorando 
de cooperação 
entre os 
Comités 
Nacionais

# minutas de 
acordos de 
cooperação 
judicial 
sub-regional 
apresentados
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Ao longo de 
toda a 
vigência do 
Plano

Realização de uma 
Conferência Islâmica para 
a diáspora europeia 
(Portugal, França, Espanha 
e Inglaterra) e 
representantes locais 
provenientes de 
Guiné-Bissau, Gâmbia, 
Senegal, Mali, Mauritânia e 
Guiné-Conacri. 

Redação de declarações 
do abandono da prática de 
MGF/E com os diferentes 
grupos islâmicos 
sub-regionais e ao nível 
da diáspora.
  

Conferência Islâmica 
para Diáspora Realizada

Declarações de Abandono 
das práticas de MGF/E 
realizadas

CNAPN 
e organizações membros

Segundo 
semestre 
de 2019

# de imames 
que assinaram 
as declarações 
de abandono.

# de imames 
que leram 
publicamente 
as declarações 
de abandono 
nas respetivas 
comunidades.

# de Livros de 
Ouro e de 
partes do 
Alcorão 
distribuídos. 

2
ONG Target, Organizações 
Internacionais, 
Organizações Islâmicas 
Nacionais, etc. 

1

 1 Estratégia teria como fundamento legal a Declaração Final da Conferência Parlamentar Africana sobre a Violência Contra as Mulheres, o Abandono da 
Mutilação Genital, o Papel dos Parlamentares Nacionais.



EIXO ESTRATÉGICO 5: Cooperação sub-regional, regional  e a diáspora

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

3

Elaboração de um vídeo de 
campanha em português, 
francês e inglês para ser 
exibido nas companhias 
aéreas.

Lobbying junto às 
companhias aéreas para 
exibirem os vídeos de 
forma gratuita.

Distribuição de folhetos 
no aeroporto.

A�xação de cartazes no 
aeroporto de Bissau. 

Video para campanha  
elaborado

Folhetos distribuidos 
nos aeroportos

Cartazes �xados nos 
aeroportos

Governo, CNAPN, 
organizações membros

Organizações 
internacionais, 
Companhias Aéreas e 
Organizações e instituições 
da diáspora

# de 
companhias 
aéreas que 
aderiram à 
iniciativa.

# de 
passageiros 
que assistiram 
ao vídeo.

# de folhetos 
distribuídos.

# de cartazes 
a�xados.

# de crianças 
monitoradas.

Ao longo de 
toda a 
vigência do 
Plano

continuação
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EIXO ESTRATÉGICO 6: Medidas de Acompanhamento

Objectivos especí�cos:

1_Reforçar cooperação e articulação entre os vários intervenientes no acompanhamento de acções de abandono da MGF/E; 

2_Criar mecanismos de colaboração entre os principais actores tanto eles governamentais como os demais parceiros envolvidos no combate as 
praticas de MGF/E.

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

Criação de base dados 
sobre a prática de 
MGF/E existente como 
referência de base (MICS e 
outros estudos existentes)

Base de dados 
actualizadas e 
disponíveis 

Instituto Nacional de
 Estatística e Censo, 
Ministério da Saúde, ONG’s 
Agências do Sistema das 
Nações Unidas

 1 
(2)

Base de dados sobre a 
prática de MGF/E criadas

CNPN, CNPN, Ministério 
da Saúde

Ao longo de 
toda a 
vigência do 
Plano

De�nição de indicadores 
de seguimento do estado 
de saúde sexual e 
reprodutiva das mulheres 
e jovens raparigas 
submetidas à MGF/E

Indicadores 
existentes 
acompanha-
dos da fonte 
dos dados 
disponíveis

Agências do Sistema das 
Nações Unidas

 2 
(3)

Indicadores elaborados CNPN, MSP

Ao longo de 
toda a 
vigência do 
Plano

Seguimento trimestral 
das ações no terreno

5 Regiões 
3 dias em 
cada trimestre

MMFCSLCP, Parceiros4 Seguimento efectuado CNPN

Avaliação das ações 
implementadas no 
terreno (intermédia)

2 por ano 
realizadas

Parceiros5 Avaliação feita CNPN

Divulgação de dados sobre 
a evolução do abandono da 
prática de MGF/E no País

Uma sessão 
anual

Parceiros6 Dados divulgados CNPN, MMFCSLCP, MSP

Ao longo de 
toda a 
vigência do 
Plano

Realização e participação 
como oradores em 
conferências nacionais e 
internacionais sobre o 
abandono da prática 
de MGF/E

# ParticipaçõesParceiros7
Conferências realizadas e 
participadas como 
oradores

CNPN, MMFCSLCP

Ao longo de 
toda a 
vigência do 
Plano

2 no decurso 
do programa

Parceiros8 Avaliação realizada CNPN, MMFCSLCP no �nal do 
programa



EIXO ESTRATÉGICO 7: Coordenação, pesquisa seguimento, avaliação e advocacia

Objectivos especí�cos:

1_Realizar pesquisas operacionais que permitam trazer elementos de compreensão sobre os factores de sucesso ou de entraves ao desenvolvimento 
dos programas;

2_Fazer advocacia junto das entidades governamentais e outros parceiros bi e multilaterais com vista  a angariar consensos e meios �nanceiros para 
fazer face à luta contra a MGF/E na Guiné-Bissau;

3_Realizar   acções de Seguimento e Avaliações  (S&A) a meio percurso e �nal da implementação do Plano da Estratégia.

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

1
Advogar junto do Governo, 
do parlamento e dos
parceiros técnicos e 
�nanceiros

Advocacia junto do 
Governo, do parlamento e 
dos parceiros técnicos e 
�nanceiros realizadas

CNAPN Parceiros 2018-2022
Pronunciações 
e fundos 
garantidos

2 Institucionalização de mecanismos de acompanhamento comunitário para o seguimento e avaliação das actividades do abandono da prática

2.1

Envolver comunidades 
no processo de 
institucionalização de 
mecanismo de 
acompanhamento 
comunitário para o S&A das 
actividades de abandono  
da prática

Membros  das 
Comunidades e lideranças 
que participaram 
activamente neste 
processo de instalação 
de mecanismo

CNAPN INEP, Universidade, INDE 2018

Até �nais de 
2018, o 
processo de 
envolvimento 
comunitário  
para institucio-
nalização de 
mecanismo de 
acompanha-
mento em 
todo território 
nacional 
concluído
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2.2

Instituir um mecanismo 
de acompanhamento 
comunitário para o 
seguimento e avaliação 
das actividades do 
abandono da prática

Mecanismo de 
acompanhamento 
comunitário instituído 
para o seguimento e 
avaliação das actividades 
do abandono da prática

CNAPN Parceiros Desenvolvimento
2018

-
02/2019

Instituído, 
divulgado e 
funcional

3 Encorajamento de líderes de opinião, dos grupos locais de diferentes comunidades e das colectividades a participarem nos movimentos para o abandono da prática

3.1

Mobilizar recursos locais e 
internacionais para as 
acções de encorajamento 
de líderes de opinião, de 
grupos locais de diferentes 
comunidades e das 
colectividades a 
participarem nos 
movimentos de abandono 
da prática da MGF/E 

Recursos �nanceiros locais 
e internacionais 
mobilizados para a 
realização de acções 
tendentes ao abandono da 
prática de MGF/E

Governo/CNAPN 
União Nacional dos Imames, 
IMC, SNU e outros parceiros 
internacionais

2018
-

2022
Maior número 
de líderes 
participam nos 
movimentos 
da promoção 
de abandono 
da prática 
desde a sua 
criação em 
2018 

3.2

Sensibilizar/Encorajar 
líderes de opinião, os 
grupos locais de diferentes 
comunidades e das 
colectividades a 
participarem nos 
movimentos para o 
abandono da prática da 
MGF/E

Líderes de opinião, os 
grupos locais de diferentes 
comunidades e das 
colectividades 
sensibilizados e a participar 
nos movimentos para o 
abandono da prática 
de MGF/E

CNAPN  Outras ONG’s
2018

-
2022

4 Instituição de redes de protecção de mulheres contra todas as formas de práticas tradicionais nefastas

Realizar um estudo de caso 
que identi�que e faça o 
mapeamento dos grupos 
organizados de mulheres 
em todo território nacional

Diferentes grupos 
organizados de mulheres 
ao nível nacional 
identi�cados

 INEP, Universidades4.1 CNAPN
2018

-
2022

Até �nais de 
2018 grupo de 
organizados 
mulheres para 
constituição 
da rede de 
protecção das 
mulheres 
contra todas 
as formas de 
práticas 
tradicionais 
nefastas 
identi�cados



EIXO ESTRATÉGICO 7: Coordenação, pesquisa seguimento, avaliação e advocacia

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

4.2

Instituir redes de protecção 
de mulheres contra todas 
as formas de práticas 
tradicionais nefastas

Redes de protecção de
mulheres contra todas as 
formas de práticas 
tradicionais nefastas 
instituídas ao nível de
todo o país

Governo/CNAPN
Apoio de SUN e outros 
parceiros internacionais 
e bilaterais

Rede de 
protecção de 
mulheres 
contra práticas 
tradicionais 
nefastas 
instituída, 
divulgada e 
funciona 
desde 2018 

2018-2019

continuação
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5
Realizar Estudos sobre 
conhecimentos, atitudes e 
práticas (CAP) sobre 
a MGF/E

Estudos realizados sobre 
conhecimentos, atitudes e 
práticas (CAP) sobre 
a MGF/E

INEP, Universidade/
instituições académicas

BM, SUN,CNAPN e 
Faculdade de Medicina

2018 

Um (1) Estudo 
CAP disponível 
e divulgado 
desde �nais 
de 2018

6

Realiza avaliação /estudo 
sobre a e�cácia das 
estratégias utilizadas na 
promoção do abandono 
da MGF/E

Estudos realizados sobre a 
e�cácia das estratégias 
utilizadas na promoção 
do abandono da MGF/E 

INEP, Universidade/
instituições académicas

BM, SUN,CNAPN e 
Faculdade de Medicina 2020

Avaliação 
sobre e�cácia 
das estratégias 
da promoção 
do abandono 
da prática 
realizada até os 
�nais de 2020

7

Realizar Estudos sobre os 
aspectos psicossociais 
ligados à prática da MGF/E

Estudos realizados sobre 
os aspectos psicossociais 
ligados à prática da MGF/E 

MINSAP
BM, SUN,CNAPN e 
Faculdade de Medicina

2018-2019

Até �nais de 
2019, um 
estudo sobre 
a situação do 
impacto 
psicossociais 
da MGF/E nas 
vítimas da 
mesma 
disponível, 
divulgado e 
reconhecido

Realizar estudos 
conducentes a 
compreender a motivação 
de famílias decididas em 
abandonar a prática

Estudos realizados para 
compreender a motivação 
de famílias decididas em 
abandonar a prática

CNAPN
INEP, Universidade/
Instituições Académicas 2018-2019

Um (1) estudo 
sobre a 
motivação de
famílias 
decididas em 
abandonar a 
prática, 
realizado, 
concluído, 
divulgado e 
adoptado

Analisar o impacto da 
coabitação entre as 
populações praticantes e as 
que decidiram abandonar 
a prática

Trabalho realizado para 
compreender o impacto 
da coabitação entre as 
populações praticantes 
e as que decidiram 
abandonar a prática

CNAPN
INEP e Universidades 2018-2019

 Problemas de 
coabitação 
entre os 
declarantes de 
abandono e 
outras 
populações de 
vizinhanças 
identi�cados e 
estratégias 
para a sua 
colmatação 
disponível

Realizar pesquisas 
operacionais para trazer 
elementos de compreensão 
sobre os factores de sucesso 
ou de entraves ao 
desenvolvimento dos 
programas

Pesquisa operacional 
sobre os elementos de 
sucessos e entraves ao 
desenvolvimento de 
programas -  realizada

CNAPN
INEP e Universidades 2018-2019

Uma (1) 
pesquisa 
operacional 
sobre os 
factores de 
sucesso e 
entraves ao 
desenvolvi-
mento de 
programas de 
abandono 
realizada até 
06/2019, 
concluído e 
disponível



EIXO ESTRATÉGICO 7: Coordenação, pesquisa seguimento, avaliação e advocacia

N/O Actividades Resultado esperado Responsável Outros intervenientes
Período de 
realização 
(2018-2022)

Indicador Orçamento

7

Realização de  acções de 
Seguimento e Avaliações 
a meio percurso e �nal da 
implementação do Plano 
da Estratégia

Acções de S&A a meio 
percursos e �nal da 
implementação do plano 
da estratégia -  realizada

CNAPN INEP e Universidades

2 acções de 
seguimento e 
2 acções de 
avaliação 
realizadas no 
percurso de 
2018-2022 

2018-2019

continuação

63
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Algumas comunidades, como é o caso de comunidades 
praticantes na Guiné-Bissau, acreditam que a MGF/E é 
essencial para que a jovem menina se torne uma mulher 
e membro de pleno direito da sua própria comunidade; 
só assim poderá adquirir o direito de se associar a outras 
mulheres da sua faixa etária, participar em todos os 
rituais ancestrais e até constituir família.

Hoje temos a noção e o conhecimento das consequên-
cias nocivas da MGF/E para a saúde das mulheres e das 
meninas e que é crime no nosso país. Devemos por isso 
unir esforços para conseguirmos que as meninas da 
Guiné-Bissau e na Diáspora nasçam, cresçam e se desen-
volvam num ambiente favorável, protegido de qualquer 
prática nefasta e que garanta a promoção dos seus 
plenos direitos.

Quem ama protege, por isso vamos unir-nos para o aban-
dono das práticas nefastas, seja em que país for, garantin-
do a promoção dos direitos humanos das mulheres e 
jovens raparigas.

Fatumata Djau Baldé
Presidente do CNAPN – Comité Nacional para o Abandono de 
Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança
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