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A mutilação genital feminina em Portugal e a sua Proteção Jurídica – o 

Debate político e a Criminalização da prática 

 

Resumo 

 

A mutilação genital feminina é uma prática que existe há milhares de anos, principalmente 

em países africanos e do Médio Oriente. É reconhecida pela OMS e pela ONU como uma das 

práticas que mais afeta a saúde de milhões de crianças e mulheres.  

Se antes estava circunscrita a uma parte do globo, com os constantes fluxos migratórios 

originários de África, são cada vez mais os países ocidentalizados que reconhecem que a MGF é 

prática recorrente em seus territórios, trazida pelas diversas comunidades étnicas que veem este 

ritual como uma parte identitária da sua cultura. 

De modo a eliminar esta prática, são vários os instrumentos internacionais e regionais que 

as condenam, exigindo aos Estados em que a MGF é praticada a sua criminalização, assim como 

a educação da sociedade para os malefícios que deste ritual advêm, que vão contra aquilo a que 

reconhecemos como Direitos Humanos, principalmente direitos das mulheres e das crianças. 

Portugal é considerado pela OMS um país de risco em relação à mutilação genital 

feminina, pois é um país de acolhimento de imigrantes africanos para os quais a MGF é uma 

realidade.  

Esta dissertação, além de fazer um enquadramento geral acerca da mutilação genital 

feminina no mundo e especificamente em Portugal, visa apresentar quais as razões que levaram, 

em Agosto de 2015, à introdução no Código Penal Português 144.º A cuja epígrafe é “Mutilação 

Genital Feminina”, atendendo para isso aos debates políticos promovidos em 2004 e em 2014. 
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Female genital mutilation in Portugal and its legal protection – political 

debate and  the criminalisation of the practice 

ABSTRACT 

 

Female Genital Mutilation (FGM) is a practice that has been around for millions of years, 

mainly in African and Middle East countries. It is recognized by the WHO and the UN as one of the 

procedures that most affects the health of millions of  women and children. 

If before it was limited to a part of the globe, today on account of the constant migratory 

fluxes from Africa, more and more westernized countries recognize that FGM is a recurrent practice 

in their territories, brought by the miscellaneous ethnical communities that regard this ritual as a 

part of their cultural identity. 

In such a way as to eliminate this practice, there are many international and regional 

instruments that condemn it, demanding its criminalization by the states in which FGM is 

conducted, as well as the raising of awareness in their societies in regard to the ritual’s 

consequences that go against what we recognize as Human Rights, mainly women and children’s. 

The WHO considers Portugal a country at risk in terms of female genital mutilation, since it 

is a host country for African immigrants to whom FGM is a reality. 

In addition to the overall framework regarding the practise of female genital mutilation 

across the world, and more specifically in Portugal, this thesis also intends to present the reasons 

behind the introduction, in August 2015, of the Article 144-A in the portuguese Penal Code, taking 

into account the political debates that took place in 2004 and 2014. 
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I- A Mutilação Genital Feminina 

 

1. Enquadramento Geral 

 

A Mutilação Genital Feminina (MGF, doravante) ou Corte Genital Feminino (CGF) não é uma 

prática que surgiu na sociedade atual, mas sim um rito tradicional que se perpetua um pouco por 

todo mundo há milhares de anos, não se tendo a certeza onde e quando esta teve origem, apesar 

de documentos antigos apontarem para o seu aparecimento se ter dado primeiramente no Sudão e 

no Egipto. Este rito, inicialmente praticado por comunidades de países africanos e do Médio 

Oriente, consiste na remoção total ou parcial dos órgãos genitais a meninas e jovens com idades 

compreendidas, geralmente, entre os 3 e os 17 anos (a idade pode variar, dependendo da 

comunidade que pratica o corte). Num recente relatório estatístico publicado pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), intitulado “Mutilação Genital Feminina/Excisão: Uma 

Preocupação Global”, estima-se que 200 milhões de meninas e mulheres tenham sido cortadas 

em 30 países diferentes, e que cerca de 3 milhões de meninas correm o risco de sofrer esta 

prática, por ano, maioritariamente em África, e 8 mil crianças todos os dias. Como prática lesiva da 

integridade física de crianças e jovens mulheres, tal ato sempre suscitou a atenção daqueles que 

defende os direitos humanos, especificamente os direitos das mulheres e crianças. 

 

1.1- Definição, classificação e procedimento da MGF 

 

De acordo com a Declaração Conjunta do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos (OHCHR), do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA 

(ONUSIDA), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), do Fundo da População das 

Nações Unidas (UNFPA), do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Fundo de Desenvolvimento das Nações 

Unidas para a Mulher (UNIFEM) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Eliminação 

da Mutilação Genital Feminina entende-se que a MGF engloba todas as intervenções que envolvam 

a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos ou que provoquem lesões nos órgãos 
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genitais femininos por razões não médicas, sendo que existem quatro tipos de MGF ou quatro 

categorias que incluem esta prática1. 

O tipo I diz respeito à remoção parcial ou total do clitóris e/ou prepúcio (clitoridectomia ou 

sunna), que pode ser ramificado em duas subdivisões: Tipo I (a) que diz respeito à remoção 

apenas do prepúcio do clitóris; e o Tipo I (b) que diz respeito à remoção do clitóris com o prepúcio2. 

O tipo II diz respeito à remoção parcial ou total do clitóris e dos pequenos lábios, com ou 

sem excisão dos grandes lábios (excisão). Também esta categoria pode ser ramificada em três 

subdivisões: o tipo II (a) que trata apenas da remoção dos pequenos lábios; o Tipo II (b) que trata 

da remoção parcial ou total do clitóris ou pequenos lábios; e o Tipo II (c) que trata da remoção 

parcial ou total do clitóris, dos pequenos lábios e dos grandes lábios3. 

O Tipo III diz respeito ao estreitamento do orifício vaginal através da criação de uma 

membrana selante, pelo corte e aposição dos pequenos lábios e /ou dos grandes lábios, com ou 

sem excisão do clitóris (infibulação). Tal tipo também se ramifica em duas subdivisões: Tipo III (a) 

que consiste na remoção e aposição dos lábios pequenos lábios; e o Tipo III (b) que consiste na 

remoção e aposição dos grandes lábios. Entende-se que esta III categoria, a infibulação, seja a 

mais dolorosa pois, na maior parte das vezes, quando se pratica este tipo os pequenos lábios são 

removidos e os grandes lábios são unidos por sutura de modo a que o tecido cicatrizado cubra a 

entrada da vagina, sendo que as crianças, meninas e jovens mulheres submetidas a este tipo de 

corte são obrigadas a ficar semanas de cama, com as pernas atadas para que a ferida cicatrize, ou 

seja, os órgãos genitais femininos visíveis a olho nu desaparecem completamente, sendo que um 

pequeno orifício, muitas vezes com o diâmetro da cabeça de um fósforo, é o que serve para a 

saída da micção e do fluxo menstrual, que só conseguem fluir do corpo da infibulada em pequenas 

doses, o que segundo relatos de mulheres que sofreram este tipo de corte, é extremamente 

doloroso4. 

                                                           
1 Cf. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, Eliminação da Mutilação Genital Feminina: Declaração Conjunta OHCHR, 
ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS, Genebra, 2008 pg.1. 
2 Ibidem 2008 pg.2. 
3 Ibidem pg.2. 
4 Ibidem pg.2. 
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Por último temos a IV categoria que engloba os atos não classificados, ou seja, todas as 

outras intervenções sobre os órgãos genitais femininos por razões não médicas, tais como: 

punção/picar, perfuração, incisão/corte, escarificação e cauterização5. 

É de notar que o tipo de prática varia consoante a localização geográfica e o grupo étnico 

das meninas e jovens mulheres e entende-se cerca de 90% das crianças submetidas à MGF 

tenham sido cortadas através da clitoridectomia (Tipo I) e da excisão (Tipo II). 

O procedimento da MGF, excetuando o caso do Egipto onde é realizado por profissionais 

de saúde, é levado a cabo utilizando-se facas, tesouras, lâmina ou pedaços de vidro. Em certos 

países, como o Sudão, a Etiópia e a Gâmbia verificou-se o uso de pedras afiadas, a cauterização e 

as unhas para se remover o clitóris a bebés. Na maioria das vezes os utensílios usados para se 

proceder à MGF são reutilizados noutras crianças sem que sejam limpos e desinfetados, o que 

pode provocar infeções que levam à sepsis e respetiva morte6. 

A MGF é praticada de mulheres para mulheres. Geralmente, são as mulheres mais velhas, 

conhecidas por cortadoras ou fanatecas (no caso da Guiné-Bissau), que gozam de um estatuto 

social elevado por procederam ao corte, apesar de, na maioria das vezes, não terem qualquer tipo 

de formação médica para procederem a este tipo arcaico de cirurgia. Geralmente, são os próprios 

familiares das meninas (muitas vezes as mães e avós) que pedem à cortadora que proceda ao 

ritual. 

Os procedimentos são realizados sem anestesia e, além da cortadora, são necessárias 

outras mulheres, geralmente familiares das crianças, para imobilizar as meninas. A intervenção 

pode demorar 20 minutos ou mais, pois depende da habilidade da excisadora, da extensão do 

corte e da resistência oferecida pela menina7. 

Em certos países, como o Congo e a Tanzânia, a MGF implica o alongamento dos 

pequenos lábios e/ou clitóris por um período de duas a três semanas. Para isso a excisadora 

coloca paus de uma madeira específica de modo a fixar os genitais alongados e impedir que estes 

tornem ao seu tamanho original, sendo que as meninas são instruídas a esticar os genitais todos 

                                                           
5 Ibidem pg.2. 
6 Cf. ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA, Mutilação Genital Feminina: Integração e Prevenção do 
Tratamento dos Curriculum de Profissionais de Saúde, Departamento de Saúde da Mulher e do Género, s/d, pg. 32. 
7 Ibidem pg. 32. 
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os dias naquele espaço de tempo, alongando-os através da colocação de mais paus, de modo a 

manter os órgãos esticados8. 

 

1.2- Razões e justificações para a perpetuação da MGF 

 

A MGF é uma prática tradicional junto das comunidades que a perpetuam. Entende-se por 

tradição os costumes, crenças e valores de uma comunidade que conduzem e influenciam o 

comportamento dos seus membros. Com as tradições adquirem-se hábitos que são passados 

pelas várias gerações, tornando-se parte identitária de uma comunidade. Os membros da 

comunidade reproduzem esses padrões comportamentais pois acreditam que estes são corretos e 

essenciais para o bem da comunidade. 

A antropologia, sendo a ciência que se debruça sobre o comportamento humano e as 

diferentes culturas, tem um importante papel na compreensão das várias razões que levam à 

prática da MGF, sendo vários os autores que se debruçam sobre o estudo e debate académico 

deste tema. 

Estudando e acompanhando diferentes comunidades, os próprios antropólogos depararam-

se que as razões para a perpetuação da MGF variam consoante a mediante “coordenadas 

geográficas, culturais, religiosas e políticas” em que ocorre, as quais são muito diversas”9.  

Na maioria das culturas que praticam a MGF é também praticada a circuncisão 

masculina, havendo então um paralelismo entre as duas práticas. Para estas comunidades as 

crianças possuem aspetos anatómicos de ambos os sexos, ou seja, os órgãos sexuais femininos 

estão representados nos meninos pelo prepúcio, e os órgãos genitais masculinos estão 

representados nas meninas através do clitóris. De modo a preparar o menino para a sua iniciação 

no estatuto sexual de adulto o prepúcio é retirado; no caso das meninas, o seu clitóris é cortado 

para esta assumir e usufruir do seu estatuto sexual como mulher. Pode-se afirmar que o que se 

                                                           
8 Ibidem, pg. 33. 
9 Cf. Manuela Ivone CUNHA, Género, Cultura e Justiça: A Propósito dos Cortes Genitais Femininos, in Análise Social, 
209(XLVIII) (4ª): 834-856, 2013 pg. 838. 
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pretende com o corte masculino e com o corte feminino é “eliminar qualquer ambiguidade 

anatómica ou elemento conotado com o sexo oposto”10. 

Para estas comunidades, também a higiene e a estética são razões importantes para a 

prática da mutilação em ambos os sexos, pois a pele que reveste a glande do pénis, assim como a 

que cobre o clitóris favoreceriam a acumulação de sujidade, provocando maus odores, infeções, 

doenças sexualmente transmissíveis ou inflamações. Optando-se pelo corte, os órgãos genitais de 

ambos os sexos tornar-se-iam mais saudáveis e apelativos ao sexo oposto11. 

Além dos motivos acima referidos, existem outros apresentados por comunidades que 

praticam a MGF tais como a crença que os órgãos genitais externos das mulheres têm o poder de 

cegar a pessoa que assiste ao parto, de provocar a morte, deficiências físicas ou a morte da 

criança que nasce, e até mesmo causar a morte do seu futuro marido; crê-se que a MGF assegura 

a virgindade da mulher, um pré-requisito para o casamento dentro destas comunidades; acredita-

se que um clitóris não cortado aumenta o apetite sexual da mulher; no caso da infibulação, muitas 

das comunidade que a praticam acreditam que o estreitamento vaginal da mulher aumenta o 

prazer sexual do homem, impedindo a infidelidade do casamento. Para certas comunidades, existe 

uma crença religiosa forte de que a excisão assegura que as meninas sejam espiritualmente 

puras12. 

No que toca aos argumentos segundo os quais com a excisão masculina e feminina, se 

quer acentuar as diferencias anatómicas entre os dois sexos e também prevenir o aparecimento de 

doenças que podem advir da acumulação de sujidade nos órgãos sexuais nos órgãos sexuais 

masculinos e femininos, apesar de a remoção dos órgãos poder trazer consequências físicas 

devido ao modo como o corte se processa, parecem ser razões inteligíveis, aceitáveis aos olhos dos 

ocidentais que tanto condenam a prática, especialmente nas meninas, pois é de conhecimento 

geral que a excisão masculina é aceite e levada a cabo em Estados ocidentais, sendo uma prática 

recorrente nos Estados Unidos da América, maioritariamente. 

                                                           
10 Ibidem pg. 841. 
11 Ibidem pg. 841. 
12 Cf. ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA, Mutilação Genital Feminina: Integração e Prevenção do 
Tratamento dos Curriculum de Profissionais de Saúde, Departamento de Saúde da Mulher e do Género, s/d, pg. 33-
41. 
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Quando aos outros motivos enunciados, estes parecem advir de crenças importantes 

dentro destas comunidades, que aos olhos dos ocidentais não são vistas como razoáveis para se 

compreender a sujeição de meninas a uma prática lesiva da sua integridade física. 

 

1.3- Consequências da MGF 

 

Sendo feita, na maioria das vezes, em condições pouco higiénicas, e com falta de 

instrumentos médicos ou medicamentos anestésicos, a prática da MGF é um processo doloroso 

pois, na maioria dos casos, procede-se ao corte total ou parcial de um órgão sexual com bastantes 

terminações nervosas, o que pode acarretar problemas de saúde às meninas que são submetidas 

ao corte. 

No que toca ao momento da prática, além de uma dor intensa que é inquestionável, 

podem ocorrer casos de hemorragia abundante, lesões na uretra, na bexiga, no esfíncter anal, nas 

glândulas de Bartholin e na vulva; tétano, retenção urinária aguda; septicemia; morte na sequência 

ou resultado de choque hipovolémico, infeção; fratura da coxa ou clavícula em consequência da 

restrição forçada; cicatrização prolongada devido a infeções secundárias; anemia e subnutrição. 

Estas consequências físicas podem ocorrer ou não, pois tudo depende do tipo de corte a que se 

procede, assim como das defesas imunitárias das lesadas, que podem ser ou não propensas ao 

aparecimento de infeções ou consequências mais graves13. 

Além destas consequências a curto prazo, estudos afirmam que também podem ocorrer 

consequências a longo prazo, a nível do parto, a nível sexual e a nível psicológico14; mas temos que 

ter em atenção que estes estudos não nos dão respostas inquestionáveis que não podem ser 

refutadas. 

São afirmadas como consequências a longo prazo a dificuldade em urinar; infeções 

urinárias recorrentes; infeções pélvicas infertilidade; quistos e abscessos vulvares; neuroma 

clitoriano; dificuldades relacionadas com o fluxo menstrual, formação de cálculos na vagina e 

justas uretrais; fístula vesicovaginal e fístula retovaginal; dificuldade em cicatrização e formação de 

queloides. Desde já, são aqui mencionados problemas de saúde que podem acontecer a qualquer 

                                                           
13Cf. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, Eliminação da Mutilação Genital Feminina: Declaração Conjunta OHCHR, 
ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS, Genebra, 2008 pg.13 -15. 
14 Ibidem pg.13-15. 
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pessoa, não necessariamente a vítimas de MGF, tais como infeções urinárias recorrentes, pois 

estas ocorrem pelo aparecimento de uma bactéria na maioria das vezes e é o tipo de infeção que 

mais aparece em crianças, só sendo ultrapassada por infeções respiratórias; a infertilidade não 

deve ser associada à MGF, até porque esta prática é associada a meninas e mulheres de países 

africanos, mais precisamente na África subsariana, onde a taxa de fertilidade é a maior do 

mundo15. A infertilidade pode acontecer devido a distúrbios hormonais que dificultam ou impedem 

a ovulação, devido a ovários policísticos, problemas nas trompas de Falópio, endometriose, muco 

cervical que impede a passagem de espermatozoides, infeção no colo do útero e também devido à 

idade16. Quanto às dificuldades de cicatrização e consequentemente à formação de queloides e, 

apesar da formação destas ser maior em indivíduos do sexo feminino, tal não decorre 

necessariamente da MGF, pois as dificuldades de cicatrização e queloides deve-se simplesmente 

ao tipo de pele de uma pessoa.  

Em situações pós-parto, afirma-se que mulheres vitimas de MGF têm um risco acrescido 

de contraírem doenças sexualmente transmissíveis, tais como o HIV/SIDA; rasgões no tecido; 

aumento da ocorrência de hemorragia; abertura de feridas; aumento da duração do parto; extrema 

pressão no pavimento pélvico e aumento da pressão sobre o feto. A realidade é que em qualquer 

parto podem ocorrer casos de hemorragia e infeções, até mesmo aqueles realizados em hospitais e 

maternidades; nos casos dos partos de mulheres africanos que não são realizados com 

acompanhamento médico, o puerpério pode ser mas difícil de controlar, mas tal não quer dizer 

que a causa deste seja o corte genital17. 

No que diz respeito a complicações sexuais resultantes da MGF, algumas podem sofrer de 

algumas formas de disfunção sexual, tal como o vaginismo, assim como qualquer ocidental pode 

sofrer. A verdade, é que as vítimas da MGF podem ter uma vida sexual bastante satisfatória, como 

estudos publicados o demonstram18. 

Quanto a perturbações psicossociais, psicossomáticas e mentais, afirma-se que as vítimas 

da MGF vivem marcadas pelo medo, submissão, inibição e supressão de sentimentos pois diz-se 

que a experiencia do corte é um marco intenso no seu desenvolvimento mental e permanecerá na 
                                                           
15Cf. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, Enfrentar o Desafio da Saúde da Mulher em África. Resumo do Relatório da 
Comissão da Saúde da Mulher na Região Africana, Escritório Regional da OMS para África, 2012 pg.8 
16 Cf. http://www.ivi-fertilidade.com/pt/pacientes/perguntas-frequentes/causas-da-infertilidade/ 
17Cf. Birgitta ÉSSEN  et al, Is there na association between female circuncision and perinatal death?, in Bulletin of the 
World Health Organization, 1101-1256, 2002 pg. 630-631. 
18 Cf. Sarah JOHNSDOTTER e Birgitta ESSÉN, A política de modificações dos genitais e a questão ética, in Reproductive 
Healthe Matters, 18 (35):29-37, 2010, pg.33-34. 

http://www.ivi-fertilidade.com/pt/pacientes/perguntas-frequentes/causas-da-infertilidade/
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sua memória; as meninas e jovens mulheres podem experienciar sentimentos de traição, amargura 

e raiva por terem sido sujeitas à MGF, o que pode provocar uma crise de confiança e segurança 

para com a família e os seus pares; pode afetar o seu relacionamento com as figuras paternas e 

dificultar a capacidade de desenvolver relações íntimas no futuro. Também se diz que podem surgir 

distúrbios alimentares e de sono, incapacidade de concentração e aprendizagem, cujos sintomas 

incluem insónias, pesadelos, perda de apetite, perda ou aumento excessivo de tempo, ataques de 

pânico e outros sintomas de stress pós-traumático. À medida que crescem muitos acreditam que 

as vítimas da MGF podem desenvolver disfunções de autoestima e autoimagem, depressão, 

ansiedade crónica, fobias, pânico ou perturbações psicóticas. 

Neste ponto, é preciso verificar que, para aquelas meninas que sofreram o corte numa idade 

onde as crianças já começam a reter no cérebro acontecimentos marcantes, ou seja, a formar-se a 

memória, ou mesmo em meninas que passaram por esta prática na sua adolescência, é possível 

que a MGF seja um evento traumático que lhes traga problemas psicológicos. Mas, atendendo ao 

esforço que tem sido feito nas últimas décadas a nível mundial para se acabar com esta prática e 

que para tal tem havido propaganda onde tal prática é comparada a tortura, cujas vítimas são 

crianças e mulheres, privadas de um órgão sexual importantíssimo para o seu estatuto de mulher, 

trazendo-lhes consequências nefastas para a sua saúde, é normal que as mentes destas mulheres, 

devido à vulnerabilidade que este tipo de campanhas podem trazer para o intimo delas, podem ser 

suscetíveis à manipulação que este tipo de propagando pode trazer, fazendo-as crer que realmente 

são vitimas de uma atrocidade e por tal podem surgir complicações psicológicas não propriamente 

derivadas da prática em si, mas sim pela forma pela qual os ocidentais querem que ela (a prática) 

seja compreendida. 

 

2. A Mutilação Genital Feminina pelo Mundo 

 

A MGF está documentada em vários países africanos e do Médio Oriente onde podemos 

destacar o Benim, Burquina Faso, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Costa de Marfim, 

Djibouti, Egipto, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Gana, Guiné- Conacri, Guiné-Bissau, Iémen, Libéria, Mali, 

Mauritânia, Níger, Nigéria, Quénia, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão (região norte), Uganda e 

República da Tanzânia. 
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Apesar de a MGF ser originária destes países africanos e do Médio Oriente, esta prática tem-se 

espalhado pelo mundo devido aos contexto socioeconómicos distintos e funcionamento do 

mercado de trabalho entre estes países menos desenvolvidos e o Estados Ocidentais, ou seja, as 

migrações que se dão pela procura de melhores condições de trabalho, por razões familiares, para 

fugir de conflitos armados, de crises económicas, da pobreza, da perseguição politica, pela procura 

de melhor acompanhamento na saúde, para se distanciar de catástrofes naturais, tem potenciado 

a diáspora da MGF, pois os imigrantes procuram manter no país de destino as tradições que fazem 

parte da sua identidade cultural. 

Assim, a MGF tem surgido um pouco por toda a Europa, Oceânia, Ásia, América, tornando-se 

numa prática mundial, que necessita de ser controlada, na melhor maneira possível. 

Na Austrália calcula-se que, nas últimas décadas, houve um crescimento de emigrantes de 

países onde se pratica a MGF, sendo que se estima viverem neste país 87000 mulheres e crianças 

provenientes de comunidades que praticam a MGF que já passaram ou podem passar por esta 

prática19. 

Na Europa, são vários os países onde esta realidade está bem patente. Em países como a 

Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia há um crescente número de emigrantes somalis 

conhecidos por praticarem a infibulação, talvez a forma mais dolorosa da prática da MGF. Em 

países como a França, Itália e Reino Unido existe uma larga população de emigrantes da Etiópia, 

Eritreia, Somália, Mali, Gana, Nigéria e Sudão que praticam a MGF, sendo que é impossível 

chegarem a um número exato ou aproximado de mulheres e crianças que possam vir a sofrer esta 

prática20. Portugal é considerado um país de risco no que toca à MGF, segundo a OMS, e já 

existem dados recentes desta prática no nosso país, levada a cabo, maioritariamente, pela 

comunidade guineense. 

Na América do Norte, nomeadamente no Canadá, na última década tem aumentado o número 

de emigrantes de países da Eritreia, da Etiópia e da Somália, mas desconhece-se o número de 

mulheres e crianças que passem pela MGF. Já no que toca aos Estados Unidos da América, este 

país recebe emigrantes e refugiados de todos os países africanos, inclusive de países onde se 

pratica o corte, como o Egipto, a Etiópia, o Gana, o Quénia, a Serra Leoa, a Somália, o Sudão, o 

                                                           
19  CF.Waris DIRIE e Corinna MILBORNE, Filhas do Deserto, 1ª Edição, Porto, Edições ASA, Setembro 2007 pg. 173 e 
ss. 
20 Ibidem pg. 173 e ss. 
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Uganda e a República da Tanzânia. O número de vítimas da MF varia entre a população emigrante 

dos países referidos. Na América do Sul, é conhecida a prática da MGF em comunidades indígenas 

no Peru, na Colômbia e no México. Já no Brasil, esta prática é concebida dentro da comunidade 

de emigrantes egípcios21. 

Por ultimo, na Ásia, nomeadamente na India, a MGF é praticada por pequenos grupos 

religiosos islâmicos que acreditam, erroneamente, que tal prática vem descrita e prevista no 

Alcorão22. 

Sendo já admitido que a MGF é uma prática lesiva da integridade física de meninas e 

mulheres e que por tal deve ser evitada, são vários os Estados que criaram leis que punem esta 

prática. 

O primeiro país a introduzir legislação específica contra a prática da excisão foi o Sudão, em 

1946, apesar de tal lei só mencionar a infibulação, deixando de parte outras formas de MGF. Com 

a revisão do Código Penal sudanês em 1993 deixou-se de referir a qualquer especifica forma de 

excisão, apesar de continuar a condená-la. 

Em 1959, o Ministério da Saúde do Egipto proibiu a prática da MGF por profissionais de 

saúde, o que ocasionou que a infibulação fosse feita por pessoas sem qualquer formação médica, 

registando-se então um maior número de mortes entre crianças e mulheres que sofreram na pela 

esta categoria da prática. Por tal, a lei que resultou desta decisão do Ministério da Saúde foi 

revogada, sendo então a prática da MGF permitida no Egipto, mas apenas pode ser praticada por 

profissionais de saúde. 

Em 1994, o Gana tornou-se o primeiro Estado africano independente a aprovar legislação 

contra a MGF, seguindo-se o Burquina Faso que também tem legislação especifica a proibir esta 

prática. 

Na Guiné-Bissau, em 2001, com a criação da Lei nº14/2011 de 6 de Junho de 2011, a 

prática da MGF é proibida e condenada. Segundo o artigo 1º desta lei, esta serve para “prevenir, 

combater e reprimir a excisão feminina na República da Guiné-Bissau”, sendo que tal prática é 

proibida em todo o território guineense e quem a pratica será punido com pena de prisão que pode 

ir dos 2 aos 6 anos (artigo 4º.da Lei nº10/2011 de 6 de Junho de 2011). Quando a prática da 

                                                           
21 Ibidem pg. 173 e ss. 
22 Ibidem pg. 173 e ss. 
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MGF resultar em morte, a moldura penal para este criem estende-se dos 4 aos 10 anos de prisão, 

segundo o artigo 6º do Capitulo II da lei citada. 

Mais recentemente, em Maio de 2015, o Presidente da Nigéria aprovou uma lei que visa abolir 

a prática da MGF por todo o país. O Gâmbia é o mais recente país a não permitir a MGF. 

No que se refere aos Estados que recebem emigrantes de comunidades que praticam a MGF, 

ainda são poucos os que preveem legislação específica que proíba esta prática em seu território. 

A Suécia foi o primeiro país a aprovar legislação contra a MGF, em 1983, seguida do Reino 

Unido em 1985, da Austrália em 1994, da Noruega em 1995 e da Espanha em 2005. Nos 

Estados Unidos da América foi aprovada uma lei federal que proíbe a prática da MGF e em oito 

Estados norte-americanos existem leis específicas contra esta prática23. Em Portugal, em Agosto de 

2015, a MGF passou a ser um crime autonomizado no Código Penal Português (CP), no seu artigo 

144ºA, sendo prevista pena privativa da liberdade para quem pratique a MGF. 

Na Dinamarca, Holanda, Itália e França não existe nenhuma lei específica contra a prática da 

MGF mas, nos finais da década de 80 do século XX, em França, foi levado a tribunal um caso que 

visava a proteção de uma criança contra a prática da excisão, o que abriu um precedente que 

tornou a prática da MGF ilegal, de acordo com o código criminal francês24. Os governos 

dinamarqueses e holandeses também declararam ilegal a prática da MGF de acordo com a sua lei 

criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23Cf. Els LEYE e Alexia SABBE, Responding to Female Genital Mutilation in Europe. Striking the right balance between 
prosecution and prevention. A review of legislation, Belgium, INternational Center for Reproductive Health Ghent 
University, June 2009 pg.13. 
24 Ibidem pg.16 e ss. 
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II- Instrumentos Universais e Regionais de Proteção Jurídica 

 

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre os Direitos Sociais, Económicos e Culturais 

existem, a nível universal, vários instrumentos vinculativos e não vinculativos que visam proteger os 

direitos humanos, combater a desigualdade de género e proteger os direitos das crianças. Estes 

instrumentos adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas foram ratificadas pela maior 

parte dos países membros da ONU. 

A nível regional, mais propriamente a nível europeu (Conselho da Europa), também foram 

criadas convenções que visam proteger e combater os mesmos propósitos da ONU, e todos e 

todos os Estados-parte têm que respeitar e cumprir tais convenções. 

 

1- Instrumentos Jurídicos de Âmbito Mundial 

 

1.1-Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 

 

Após a II Guerra Mundial e da criação da ONU (1945), os líderes mundiais decidiram 

complementar a promessa da comunidade internacional de nunca mais permitir que 

acontecessem atrocidades como vistas no período de guerra, elaborando assim um guia para 

garantir os direitos de todas as pessoas e em todos os lugares do mundo. Assim, em 10 de 

Dezembro de 1948 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem que, num conjunto de 30 artigos visa assegurar todos aqueles direitos 

inerentes à dignidade da pessoa humana, embora tais direitos tenham sido criados pela visão 

ocidental do mundo, o que pode colidir com a visão de outros povos, de outras comunidades que 

podem ter uma visão diferente daquilo que entendem como direitos humanos, tendo em conta a 

cultura onde se inserem25. 

                                                           
25 Cf. Verónica Vaz de MELO, A efetividade da proteção do direito à diversidade cultural sob a perspetiva universalista e 
multiculturalista dos direitos humanos, s/d, texto disponível em http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7008  



13 
 

No que toca à MGF e tendo em conta esta Declaração, podemos constatar que no seu artigo 

1º evoca o princípio da igualdade de todos os seres humanos perante a lei e no seu artigo 3º 

garante o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, sendo então que este artigo dá-nos 

bases para a integridade física e mental do ser humano, que pode ser posta em causa nas vítimas 

da MGF. Estas podem entender que tal prática privativa de um órgão (ou parte de um órgão) 

essencial do corpo humano pode desrespeitar a sua integridade. Também no artigo 5º desta 

Declaração prevê-se a proibição da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, e 

este artigo está relacionado coma MGF, pois esta é vista por muitos como um tratamento 

desumano, comparado à tortura. 

 

1.2-Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é um instrumento que confere força 

vinculativa à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Este Pacto foi adotado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966 e aberto a adesão dos Estados-membros. 

Nos termos do artigo 49º deste Pacto, este entrou em vigor na ordem jurídica internacional três 

meses depois do depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação, o que aconteceu a 23 de 

Março de 1976. 

Tendo em conta este Pacto e também em consideração o tema desta dissertação, tem-se em 

atenção os artigos 6º e 7º, que reforçam o que já vem garantido na DUDH, pois garantem que o 

direito à vida é inerente à condição humana e que deve ser protegido pela lei e que todas as 

formas de tortura, tratamentos cruéis e degradantes devem ser proibidos. Mas também devemos 

estar atentos ao artigo 27º, que diz respeito ao direito à cultura. Este artigo assegura que todas as 

comunidades têm direito de ter a sua própria identidade cultural, e exercer esse direito, ou seja, a 

fazer uso a todas as práticas que as distinguem da maioria (tal como a MGF), mas tendo em conta 

que tais práticas e tradições não devem, nem se podem sobrepor aos direitos humanos, sobretudo 

àqueles que dizem respeito à integridade pessoal do ser humano26. 

 

1.3-Pacto Internacional sobre os Direitos Sociais, Económicos e Culturais de 1966 

                                                           
26 Ibidem. 
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O Pacto Internacional sobre os Direitos Sociais, Económicos e Culturais é um tratado 

multilateral adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, 

entrando em vigor a 3 de Janeiro de 1976. 

Este pacto reforça que os Estados-membros devem trabalhar para a concessão de direitos 

económicos, sociais e culturais para as pessoas singulares, incluindo o direito ao trabalho, o direito 

à saúde o direito à educação e a um padrão de vida adequado. 

Também neste pacto estão previstos direitos que podem ser adequados à temática da 

MGF, nomeadamente o seu artigo 1º onde se admite que cada ser humano tem direito à sua 

autodeterminação e, posto isto, deve-se assegurar livremente o seu desenvolvimento social e 

cultural, ou seja, o ser humano é autónomo e tem direito ao livre-arbítrio no que toca à sua vida, e 

na questão da MGF as mulheres devem poder escolher se querem se submeter ou não à prática, 

pois trata-se da sua vida, do seu corpo; e o seu artigo 12º que declara, no seu nº1 “que todas as 

pessoas têm direito de desfrutar do mais elevado nível de saúde física e mental”, ou seja, as 

vitimas da MGF, sempre eu esta prática traga problemas para a saúde das mulheres, têm direito 

aos melhores cuidados de saúde, mas tal nem sempre é possível, pois na maioria dos países onde 

a MGF é praticada, os hospitais são escassos, e para certas comunidades, é quase impossível se 

prestarem cuidados de saúde pois são localizadas em locais remotos onde os serviços de saúde 

são de difícil acesso. 

 

1.4-Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 

as Mulheres de 1979 (CEDAW) 

 

Esta Convenção foi aprovada em 1979 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. É um 

documento com força vinculativa internacional sobre os direitos das mulheres, que entrou em vigor 

em 3 de Setembro de 1981 e foi ratificada por 188 países. Mais de 50 países que ratificaram a 

Convenção fizeram-no sujeitos a certas reservas e objeções, incluindo 38 países que rejeitaram a 

aplicação do artigo 29º da Convenção, que trata dos meios de resolução de litígios relativos à 

interpretação ou aplicação da Convenção.  
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Apesar de existirem instrumentos internacionais que promovem a igualdade entre homens 

e mulheres, o género feminino continua a ser alvo de discriminações que violam o princípio da 

igualdade e o respeito pela dignidade da pessoa humana. Por muito que os Estados façam para 

evitar descriminações entre géneros, as mulheres, em muitos países, continuam a não usufruir dos 

mesmos direitos que os homens a nível politico, económico, social e cultural. Por tal, 

acompanhando o progresso social a nível mundial, esta Convenção visa acabar com estas 

assimetrias entre géneros e concretizar uma plena igualdade entre homens e mulheres. 

Como podemos constatar esta Convenção obriga os Estados-parte a promoverem os direitos 

das mulheres e eliminarem comportamentos discriminatórios em razão das tradições, costumes e 

práticas, como refere o artigo 2º alínea f). O artigo 5º alínea a) desta Convenção obriga os Estados-

parte a “modificar os esquemas e modelos de comportamento sociocultural dos homens e das 

mulheres com vista a alcançar a eliminação dos preconceitos e das práticas costumeiras, ou de 

qualquer outro tipo, que se fundam na ideia de inferioridade da mulher ou da superioridade de um 

ou de outro sexo ou de um papel estereotipado dos homens e das mulheres”, sendo que no artigo 

10º refere que os Estados-parte devem assegurar às mulheres a educação e formação específica 

de modo a promover a saúde e bem-estar familiar. Por fim, o artigo 12º da Convenção obriga a que 

todos os Estados-parte tomem medidas de forma a erradicar a discriminação contra as mulheres 

no que toca a cuidados de saúde. Apesar de esta Convenção não se referir especificamente à MGF, 

podemos integrar esta prática no que está previsto no artigo 2º alínea f). Além disso, o Comité da 

CEDAW tem feito várias recomendações para a eliminação da MGF, nomeadamente através da 

Amnistia Internacional, e de outras organizações não-governamentais (ONG) que estudam a prática 

na Etiópia, no Gana, na Serra Leoa, na Libéria e no Quénia, por exemplo. Além de recomendações 

para a eliminação da MGF, este Comité também faz recomendações para a eliminação de outras 

práticas lesivas paras as meninas/mulheres, tais como o casamento infantil. 

 

1.5-Declaração Sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres de 1993 

 

Esta Declaração que não tem força foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 

de Dezembro de 1933, na sua resolução 48/104, devido ao facto de que a aplicação prática da 

CEDAW se ter deparado com muitas dificuldades e resistências por parte dos Estados-parte. Para 
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ultrapassar essas dificuldades a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou esta declaração 

política para reiterar os princípios e as regras contantes na CEDAW.27 

Esta Declaração visa uma aplicação universal dos direitos e princípios relativos à igualdade, 

segurança, liberdade, integridade e dignidade de todos os seres humanos que se encontram 

consagrados em instrumentos internacionais adotados pela ONU, eliminando-se a violência contra 

as mulheres com a adoção de medidas previstas nesta declaração, assim como uma plena 

aplicação da CEDAW. 

Esta Declaração refere-se especificamente à prática da excisão quando, no seu artigo 2º alínea  

a) declara como atos de violência contra as mulheres “violência física, sexual, e psicológica 

ocorrida no seio da família, incluindo os maus tratos, o abuso sexual das crianças do sexo feminino 

no lar, a violência relacionada com o dote, a violência conjugal a mutilação genital feminina e 

outras práticas tradicionais nocivas para as mulheres, os atos de violência praticados por outros 

membros da família e a violência relacionada com a exploração” condenando todos estes atos e 

lutando para a eliminação deles. 

 

1.6-Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 

 

Esta Convenção, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de Novembro de 

1989, visa a proteção de crianças e adolescentes de todo o mundo, assegurando o principio da 

dignidade em relação às crianças, promovendo para estas melhores condições de desenvolvimento 

físico e mental, assim como promove uma maior proteção das crianças que se encontram em 

situações especiais, tais como crianças que se encontram envolvidas ou no centro de conflitos 

armados. 

Podemos então reter que esta Convenção refere-se, especificamente, a princípios de direitos 

humanos aplicados diretamente às crianças. Esta Convenção, que tem como princípios 

estruturantes a não discriminação, o superior interesse da criança, o direito à vida, o direito da 

criança ser ouvida, refere que todas as crianças têm o direito a se desenvolverem física, mental e 

socialmente até ao máximo das suas capacidades, que todas elas são livres a expressar as suas 

opiniões e participar nas decisões que tocam ao seu futuro. O artigo 19º da Convenção que se 
                                                           
27 Comentário feito pela Professora Doutora Patrícia Jerónimo. 
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refere à proteção das crianças “contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou 

sevícia, abandono ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, incluindo violência sexual” 

aos olhos dos ocidentais é aplicável à MGF, assim como o artigo 24º nº3 que obriga os Estados-

parte a tomarem as medidas necessárias que tenham em vista abolir as práticas tradicionais 

prejudiciais à saúde das crianças, sendo de ressalvar que a maioria dos países onde a prática da 

MGF existe são signatários desta Convenção, ou seja, apesar de esta Convenção ter força 

vinculativa nem todos os Estados-parte parecem cumprir os seus preceitos. Se da perspetiva 

ocidental a MGF pode condicionar a participação das crianças nas decisões do seu futuro e ser um 

tratamento negligente associado aos maus tratos, aos olhos de quem a prática, a MGF não 

prejudica o desenvolvimento da crianças nem o seu futuro, e consideram um comportamento 

negligente não levarem as filhas ao corte, pois para estes pais, este ritual interesse da criança, pois 

é através da excisão que as meninas vão ocupar o seu lugar dentro da comunidade e 

posteriormente constituírem família através de um bom casamento.  

 

2- Instrumentos Jurídicos de Âmbito Regional 

 

2.1-Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais de 1950 

 

Esta Convenção foi elaborada pelo Conselho da Europa com vista a ser assegurados os 

princípios consagrados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Aberta a 

assinatura a 4 de Novembro de 1950, entrou em vigor em Setembro de 1953. Com a evolução dos 

tempos foram elaborados protocolos adicionais a esta Convenção. 

Nos primeiros 18 artigos desta Convenção é assegurada uma série de direitos e liberdades 

civis e políticos, mas a grande inovação desta Convenção vem no artigo 19º que cria o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), tribunal que visa manter o cumprimento dos direitos 

consagrados por esta Convenção, tanto entre os Estados- parte, assim como por pessoas 

singulares, organizações não-governamentais ou grupo de particulares que se sentem violados nos 

seus direitos reconhecidos por esta Convenção por parte do Estado que fazem parte, como 

podemos ver pelos artigos 33º e 34º da Convenção. 
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São várias as decisões do TEDH que dizem respeito a queixas relacionadas com a MGF. Na 

maioria dos casos, tratam-se de pedidos de asilo que foram rejeitados pelos Estados-parte por 

vítimas ou possíveis vítimas de MGF no seu país de origem. As partes que recorrem ao TEDH 

invocam o artigo 3º da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais que diz respeito à proibição de tortura, tratamentos desumanos ou degradantes. Em 

comum temos três decisões que dizem respeito a rejeição de pedidos de asilo de mulheres 

nigerianos, que são os casos Collins and Akaziebie vs Sweden, Izevbekhai vs Ireland e o caso 

Omeredo vs Austria: nestes casos as nigerianas procederam ao pedido de asilo na Suécia, Irlanda 

e Áustria, pedidos esses que foram recusados por estes três países recusados. Por tal as partes 

lesadas recorreram ao TEDH, ao abrigo do artigo 3º da Convenção. O Tribunal rejeitou o pedido 

nos três casos, visto que nenhuma das potenciais vítimas de MGF conseguiu provar que havia um 

real risco de sofrerem esta prática, visto que na Nigéria já existem leis que proíbem a MGF. Tal 

visão do TEDH também foi aplicada no caso Sow vs Belguium, onde uma cidadã da Guiné-Conacri 

que pediu asilo na Bélgica, e viu o seu pedido recusado recorreu ao TEDH ao abrigo do 3º artigo da 

Convenção, mas mais uma vez não conseguiu provar que havia um eminente risco de ser excisada 

caso voltasse ao seu país natal. 

 

2.2- Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é um documento que foi solenemente 

proclamado pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da União Europeia e pela Comissão Europeia 

a 7 de Dezembro de 2000. Este documento que contém disposições sobre os direitos humanos só 

ganhou força juridicamente vinculativa aquando a assinatura do Tratado de Lisboa em 2007, 

perante todos os Estados-membros que ratificaram este Tratado. 

Este documento segue as disposições sobre os direitos humanos já consagrados noutros 

documentos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção sobre os Direitos da Criança, como 

podemos ver pelo seu artigo 1º que diz respeito ao princípio da dignidade do ser humano, o seu 

artigo 2º que nos diz que todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e 

mental, o artigo 4º que proíbe qualquer forma de tortura ou atos desumanos e degradantes; já o 
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artigo 22º afirma que União Europeia respeita a diversidade cultural, o artigo 23º proíbe a 

desigualdade entre mulheres e homens em todos os aspetos da sua vida e o artigo 24º que diz 

respeito aos direitos da criança revela que todas as crianças têm o direito à proteção e aos 

cuidados necessários para o seu bem-estar, que devem poder exprimir livremente a sua opinião a 

assuntos consigo relacionados, atendendo à sua idade e maturidade e que qualquer ato relativo à 

criança tem que ter sempre como fim último o superior interesse da criança. 

 

2.3-Convenção de Istambul para a Proteção e o Combate à Violência contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica de 2011 

 

Esta Convenção foi aberta a assinatura em 2011 pelo Conselho da Europa, entrando em 

vigor em 1 de Agosto de 2014 após a assinatura e ratificação de 10 Estados. Este tratado constitui-

se no primeiro conjunto das normas juridicamente vinculativas em matéria de prevenção e 

combate à violência contra as mulheres e violência doméstica na Europa, exigindo que os Estados-

parte previnam este tipo de violência, protegendo as vítimas, julgando os autores e coordenando 

medidas através da adoção de políticas abrangentes. 

A Convenção determina a constituição de um grupo de peritos independentes que 

publicarão relatórios, avaliando em que medida os Estados estão a cumprir as normas impostas 

pela Convenção (artigo 66º). 

No artigo 1º e 2ºdesta Convenção vemos que esta tem como finalidade e âmbito de 

aplicação proteger as mulheres contra qualquer forma de violência e violência doméstica, 

combatendo a discriminação entre géneros. No que toca à MGF devemos atentar ao artigo 3º, 

mais concretamente às suas alíneas a) e d) que dizem respeito à violência de género contra as 

mulheres e quando estas podem resultar em danos físicos, sexuais e psicológicos para as 

mulheres. De ressaltar que o artigo 38º cuja epígrafe é Mutilação Genital Feminina dizendo que “As 

partes deverão adotar as medidas legislativas ou outras que se revelem necessárias para assegurar 

a criminalização da conduta de quem, intencionalmente: a) praticar a excisão, a infibulação ou 

qualquer outra mutilação total ou parcial da lábia majora, da lábia menora ou de o clitóris de uma 

mulher; b) constranger ou criar as condições necessárias para que uma mulher se submeta a 
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qualquer um dos atos enumerados na alínea a); c) incitar, constranger ou criar as condições para 

que uma rapariga se submeta a qualquer um dos atos enumerados na alínea a)”. 

Devemos também atentar ao artigo 42º que diz respeito às justificações inaceitáveis para 

os chamados “crimes de honra”, visto que muitas vezes estes crimes de extrema violência contra 

mulheres se prendem com culturas onde podemos inserir a MGF. 

Os artigos 12º e 13º também têm a sua importância visto que dizem que as partes devem 

adotar medidas para promover mudanças de padrões e comportamentos da sociedade para evitar 

crimes de violência contra as mulheres assim como promover campanhas de sensibilização 

juntamento com o governo ou organizações não-governamentais que lutam pelo respeito pelos 

direitos humanos, de modo a tentar informar a população sobre a gravidade de estes crimes e 

práticas lesivas e de que modo podem recorrer junto às autoridades competentes caso sofram 

estes/estas na pele ou tenham conhecimento de situações de violência, violência familiar e 

violência doméstica. 

 

III- A Mutilação Genital Feminina em Portugal 

 

De acordo com a OMS, Portugal é considerado um país de risco no que diz respeito à 

MGF, visto ser um país de destino para imigrantes naturais de países onde a MGF é praticada por 

várias etnias. 

Apesar de esta realidade ser, no nosso país, ainda pouco conhecida e estudada, a verdade 

é que já é possível estimar-se que existem em Portugal cerca de 6576 mulheres28 que já sofreram a 

prática da MGF, tendo–se conhecimento que existem 99 casos verificados de MGF, segundo dados 

da Direção Geral de Saúde. 

Neste capítulo serão abordadas que comunidades existem em Portugal que podem praticar a 

MGF, tendo em conta a perpetuação desta prática no país de origem, assim como os tipos de MF 

praticada; também se irão abordar medidas de sensibilização e prevenção sobre esta prática. 

 

                                                           
28 Cf. Manuel LISBOA et al, Mutilação Genital Feminina: prevalências, dinâmicas socioculturais e recomendações para a 
sua eliminação Relatório Final, Lisboa, FCSH-FNL, Março de 2015 pg.48. 



21 
 

1. Comunidades que praticam a MGF em Portugal 

 

De acordo com vários organismos internacionais pertencentes à ONU e também a OMS, a 

MGF é praticada por mais de 80% da população de vários países africanos. Esta prática atinge um 

universo de milhões de pessoas, contabilizando-se já as mulheres que já não vivem nos seus 

países de origem, pois graças aos fluxos migratórios das últimas quatros décadas, têm fixado 

residência em países do continente europeu, americano e Oceânia. 

No que toca à Europa, de acordo com o Parlamento Europeu, calcula-se que no nosso 

continente existam cerca de 500 000 mulheres excisadas, sendo que também se sabe que 

180 000 meninas, raparias e mulheres residentes no espaço europeu possam vir a sofrer esta 

prática, anualmente. Por aqui reparamos que a MGF é um fenómeno de escala mundial e, que por 

tal, são cada vez mais os organismos internacionais, regionais e estaduais que querem erradica-la 

dificultando-a nos países acolhimento. 

Apesar disso, esta continua a existir pois uma parte dos imigrantes cujo país de origem tem 

como hábito excisar as meninas, raparigas e mulheres, não se conseguem desvincular desta 

prática pois esta faz parte de uma cultura que não querem perder, apesar de residirem em países 

em que tal prática não é vista como benéfica, mas sim como um atentado contra os direitos 

humanos, os direitos das mulheres, os direitos das crianças e a liberdade de género. 

Ou seja, a MGF é uma prática que faz parte da cultura destas comunidades e, tal como afirma 

o artigo 27º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos todos os seres humanos têm 

direito de usufruir da sua identidade cultural. Estamos perante um problema complexo, de sensível 

análise, um tanto quanto controverso, que evoca as mais diferentes opiniões de vários profissionais 

de diferentes áreas. 

Se uns pensam que tal prática deve ser erradicada através de medidas sancionatórias previstas 

nos códigos penais dos diferentes países que se deparam com esta realidade, outros acreditam 

que a sensibilização e uma maior educação acerca desta prática é o suficiente para baixar a sua 

incidência e, com o passar do tempo, acabar mesmo por desaparecer. 

Apesar de o direito penal dever ser sempre usado com ultima ratio, nenhum destes pontos de 

vista está totalmente certo ou errado. 
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Em Portugal, onde já se sabe que a MGF é uma realidade, também estas diferentes 

abordagens para se erradicar esta prática estão a ser aplicadas. 

Os Estado português é um estado em que a emigração foi sempre muito presente, antes e 

após o 25 de Abril de 1974. Milhares de nacionais portugueses deixaram a sua pátria para fixar 

residência em países como França, Canadá, Alemanha e os EUA, de modo a obter melhores 

condições de vida. Mas, nas últimas décadas Portugal também tem-se tornado um país de 

imigrantes, apesar de a emigração ainda estar muito presente, pois são cada vez mais os jovens 

com estudos a nível superior que emigram para países onde as suas competências académicas 

são valorizadas na procura de emprego. No que toca a imigrantes que vêm para o nosso país estes 

são originários de países da Europa de Leste, do Brasil e das ex-colónias africanas, 

maioritariamente, e vêm à procura de melhores condições de vida, melhores condições de saúde. 

Vêm também por razões familiares ou então para fugir a possíveis conflitos no seu país de origem. 

Vários imigrantes de países africanos onde a MGF é uma prática presente têm fixado a sua 

residência cá, sendo então natural que esta parte da sua identidade cultural esteja agora presente 

no país de destino dos imigrantes. 

Através do estudo recente de investigadores da Universidade Nova de Lisboa, podemos ver que 

as mulheres de países africanos que praticam a MGF e fixam residência em Portugal são, na sua 

maioria, naturais da Guiné-Bissau, seguindo-se do Senegal, da Guiné-Conacri e da Nigéria29. 

Sabendo-se que nestes países a MGF é uma realidade, apesar de nalguns ser uma prática 

criminalmente punida, é possível que estas residentes continuem a levá-la a cabo nas suas filhas. 

Comecemos pela Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país situado no continente africano que 

faz fronteira com o Senegal a norte, pela Guiné-Conacri a sul, e a leste é banhado pelo Oceano 

Atlântico. Este país, entre o século XVI e década de 70 do século XX era uma colónia portuguesa, 

conhecida por Guiné Portuguesa. Após a Guerra do Ultramar, que decorreu entre 1961 e 1974 

entre Portugal e as colónias africanas de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, a Guiné-Bissau teve 

a sua independência reconhecida pelo Estado português em 1973, sendo então a primeira colónia 

portuguesa situada no continente africano a se tornar independente, passando a ser chamada 

República da Guiné-Bissau. Após a independência a Guiné-Bissau tornou-se palco de uma grande 

                                                           
29 Ibidem pg.48. 
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instabilidade política, refletindo-se numa guerra civil que abrandou com um golpe de Estado em 

2012. 

Devido a uma grande instabilidade politica e económica e de uma grande pobreza neste 

país, são muitos os nacionais guineenses que emigram para a Europa à procuram melhores 

condições de vida, sendo que a maior parte tenta fixar residência em Portugal devido ao laço 

histórico que este dois países têm, assim como uma maior facilidade de integração devido à 

língua. 

A realidade é que existe uma grande comunidade guineense no nosso país, que apesar de 

se encontrar em todos os distritos de Portugal continental, tem o seu maior número fixado nos 

distritos de Lisboa e Setúbal, seguindo-se de Faro e Porto30. 

Com vista a não perder a sua identidade cultural e estar próximos das tradições praticadas 

pelas várias etnias a que são pertencentes, os imigrantes da Guiné-Bissau procuram dar 

continuação no território nacional a certas práticas a que estão ligados há várias gerações, sendo 

uma delas a mutilação genital feminina. 

Apesar de ser considerada crime na Guiné-Bissau desde 2011 com pena de prisão 

aplicada a quem a pratique, a realidade é que esta prática ainda persiste no seio dos guineenses, 

estimando-se que cerca de 44,5%31 das mulheres guineenses são excisadas. 

Na comunidade guineense a MGF é designada por Fanado. Fanado é o ritual de mutilação 

sexual tanto a nível feminino como a nível masculino. No que toca ao sexo masculino ele é feito 

com vista à preservação da virilidade, sendo praticada nos rapazes antes destes atingirem a 

puberdade. No que diz respeito ao sexo feminino, o Fanado é praticado em membros deste género 

ainda crianças (idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos), e que tem por fim a preservação da 

virgindade. 

Na Guiné-Bissau este ritual é praticado na Barraca do Fanado onde as crianças 

submetidas à prática permanecem durante todo o processo. Este ritual é bastante dispendioso 

para as famílias das excisadas visto tratar-se de uma festa, sendo necessário ser assegurada uma 

                                                           
30 Ibidem pg. 42 e 43 
31 Cf. ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA, Mutilação Genital Feminina: Integração e Prevenção do 
Tratamento dos Curriculum de Profissionais de Saúde, Departamento de Saúde da Mulher e do Género, s/d, pg.46. 
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boa alimentação e formas de entretenimento para quem assiste ao ritual, visto que se juntam 

famílias e crianças de diferentes etnias e religiões32.  

É de considerar que existem dois tipos de Fanado feminino: o Fanado Pequeno e o Fanado 

Grande. No Fanado Pequeno procede-se somente ao corte dos órgãos genitais femininos, 

nomeadamente os cortes de Tipo I e Tipo II que são os mais exercidos na Guiné-Bissau; já no 

Fanado Grande, além de se proceder ao corte dos genitais, as meninas passam por um processo 

de aprendizagem, onde podem ser agredidas fisicamente e humilhadas, com vista a comportarem-

se como mulheres adultas33. 

A prática do Fanado é levada a cabo pela Fanatecas, mulheres já com uma certa idade 

que têm o poder de realizar o corte dos genitais. Elas herdam a faca do corte dos seus 

antepassados e por tal são detentoras de respeito e admiração pelos membros das suas 

comunidades pois levam a cabo uma cerimónia tão importante como o Fanado. Ao procederem ao 

corte, estas mulheres não têm cuidado coma esterilização da faca com que procedem ao corte. E 

quando, após o corte, surgem complicações como hemorragias, estas mesmas mulheres optam 

por não levar as meninas a um profissional de saúde, mas sim em aplicar ervas e outras mezinhas 

na zona do corte para parar as hemorragias ou prevenir algum tipo de infeções34. 

A maioria dos guineenses entende que esta prática tem um fundamento religioso, 

acreditam que o islamismo dita que as mulheres devem ser excisadas, o que não é verdade. Mas a 

realidade é que a MGF é praticada por motivos puramente socioculturais, em que o corte se pratica 

apenas para assegurar o papel da mulher na sociedade através da certificação da sua virgindade 

para arranjar um bom casamento e não ser ostracizada dentro da sua própria comunidade. Ou 

seja, a MGF é praticada por guineenses para agradar os homens desta comunidade, visto que 

estes têm um papel fulcral dentro desta, e onde as mulheres são, na maior parte das vezes, 

subjugadas num papel inferior, sendo necessárias apenas para a lida da casa e para o aumento da 

natalidade35. 

                                                           
32 Cf. Edna Estevão da SILVA, Discursos e Representações sobre a Mutilação Genital Feminina na Comunidade 
Guineense em Portugal, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Setembro 
2012, pg.8. 
33 Ibidem, pg.9. 
34 Ibidem, pg.9 
35 Cf. Manuel LISBOA et al, Mutilação Genital Feminina: prevalências, dinâmicas socioculturais e recomendações para a 
sua eliminação Relatório Final, Lisboa, FCSH-FNL, Março de 2015 pg 73 e ss. 
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Apesar disto, não são os homens que cometem a MGF, aliás, na maioria das vezes são 

alheios a tal assunto, sabendo da sua ocorrência algum tempo depois de esta se ter dado. São as 

próprias mulheres que perpetuam e levam à prática a MGF, principalmente as mulheres mais 

velhas, matriarcas da família, que lutam para que a MGF continue a ser um marco importante na 

vida das meninas e raparigas, muitas vezes contra o que as mães das mesmas querem para elas. 

O pensamento das mulheres mais velhas é de que se elas passaram pela MGF, as gerações 

seguintes também têm que passar, não querendo saber ou menosprezando a vontade das 

raparigas submeterem-se ou não à prática36. 

Com um maior nível de educação e informação que obtêm em território português, são 

cada vez mais os membros desta comunidade que se insurgem contra esta prática. Há um maior 

número de mulheres que passaram pelo corte que dão a cara para a erradicação da MGF, pois 

não acreditam que esta seja benéfica. Muitas admitem que a MGF lhes provocou problemas 

psicológicos e sexuais, não conseguindo ter uma vida sexual satisfatória. Já outras que passaram 

pela prática não têm nada contra esta, pois conseguem ter uma vida sexual saudável, e nunca 

sofreram nenhum tipo de problema de saúde por causa desta, a não ser no momento da prática.  

Muitos também são os homens que afirmam não concordar com a MGF e nem querem 

que as suas filhas passem pela prática. Muitos preferem casar com mulheres não cortadas, pois 

creem que com estas a relação sexual seja mais íntima, saudável e prazerosa tanto para eles como 

para as esposas. 

É também certo que muitos membros da comunidade já percebem que tal prática não tem 

fundamentos religiosos e por tal não querem que esta faça parte das suas vidas. Admitem então 

que esta tem que acabar, mesmo indo contra os ensinamentos dos mais velhos, que para eles são 

muito importantes, pois existe um respeito imenso pelos membros mais idosos e pela sabedoria 

que estes têm e podem passar para a gerações seguintes. 

Apesar do que se acabou de descrever, a realidade é que esta prática continua a persistir, 

apesar de quem em menor número. Muitas vezes pode ser feita em Portugal na clandestinidade, 

ou então é feita no país de origem quando as crianças vão passar férias, principalmente no período 

da Páscoa. Neste ultimo caso, a prática pode ou não ser permitida pelos pais da menina/rapariga; 

nos casos que não é a prática é ordenada pelas avós ou tias das crianças e os pais só têm 

conhecimento quando as crianças voltam para junto deles. 
                                                           
36Ibidem pg. 73 e ss. 
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O Senegal, ou República do Senegal é um país africano que faz fronteira com a Mauritânia 

a norte, com o Mali a leste, a sul com a Guiné-Conacri e com a Guiné-Bissau, e a oeste é banhado 

pelo oceano Atlântico. O Senegal tornou-se uma colónia francesa no século XIX, tornando-se num 

Estado independente em 1960. 

A prática da MGF é conhecida no Senegal, sendo que 28,2%37 da população passou pela 

prática. Tal prática é feita por vários grupos étnicos senegaleses onde podemos destacar os Diola, 

Fula, Mandingo, Soninke, e Wolof, onde a infibulação é uma prática comum, apesar de que nos 

dois últimos grupos étnicos referidos a percentagem é menor do que nos Diola, Fula e Mandingo38. 

A MGF é praticada em meninas entre os 0 e os 9anos de idade, por mulheres mais velhas, 

conhecidas por cortadoras, que usam tesouras, lâminas ou pedaços de vidro para procederam ao 

corte sem estes serem esterilizados. No Senegal a MGF é levada a cabo pois é uma prática que faz 

parte da identidade cultural destes grupos étnicos, por preocupações de higiene com os órgãos 

genitais femininos; também acreditam que a prática serve para preservar a virgindade das 

raparigas (por tal, o Tipo III é o mais praticado no Senegal) e também porque uma menina/mulher 

cortada têm mais facilidade de arranjar um bom casamento e assim ocupar o seu papel na 

sociedade, pois as meninas não cortadas muitas vezes são excluídas do seu grupo social39.  

Em 1999 a prática da MGF foi criminalizada no artigo 299º do Código Penal Senegalês, 

sendo que a pena para quem praticar o corte vai dos 6 meses a 5 anos de prisão. Apesar da 

prática ter diminuído no Senegal, ela continua a ser comum em certos grupos étnicos40.  

Em Portugal não há conhecimento se a comunidade senegalense leva a cabo a MGF no 

nosso território, ou se enviam as crianças ao Senegal para serem excisadas. Mas a realidade é que 

já foi detetado um caso de infibulação de uma mulher em Portugal, como refere a Direção Geral de 

Saúde. 

A Guiné-Conacri ou República da Guiné é um país africano que faz fronteira com a Guiné-

Bissau, o Senegal e o Mali a norte, a leste com o Mali e a Costa do Marfim, a sul com a Libéria e a 

Serra Leoa e a oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. Tornou-se uma colónia francesa no século 

XIX, tornando-se independente no século XX, mais concretamente em 1958. 

                                                           
37 Cf. ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA, Mutilação Genital Feminina: Integração e Prevenção do 
Tratamento dos Curriculum de Profissionais de Saúde, Departamento de Saúde da Mulher e do Género, s/d, pg.46 
38 Cf. 28 Too Many, Country Profile: FGM in Senegal, Junho 2015, texto disponível em 
http://28toomany.org/media/file/profile/CountryProfile_Senegal_2015_Compressed.pdf pg 17 e 18. 
39 Ibidem pg. 11 
40 Ibidem pg.43 e 44.  

http://28toomany.org/media/file/profile/CountryProfile_Senegal_2015_Compressed.pdf
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A MGF é uma prática comum na Guiné-Conacri, onde 96,5%41 das mulheres foram 

cortadas. Tal como na Guiné-Bissau, na Guiné-Conacri a MGF é um ritual bastante importante para 

a preparação das meninas para a vida adulta, principalmente para saberem se comportar em 

público, lidar com uma casa e família, e na perspetiva de conseguirem um bom marido. A prática 

tem uma incidência bastante alta neste país, não sendo questionada pelas mulheres, pois se as 

suas avós e mães foram cortadas, na sua perspetiva, elas também devem ser, até para não 

sofrerem represálias junto das suas comunidades, nem serem chamadas de impuras. 

Por norma, a MGF neste país dá-se antes das meninas atingirem os 12 anos de idade 

sendo que os tipos mais praticados são o tipo I, II e IV42. Apesar do ritual ser feito por mulheres 

mais velhas que fazem da excisão a sua fonte de rendimentos, no meio do mato ou em casa das 

meninas com facas, tesouras ou lâminas, já um número elevado de pais que prefere que o corte 

seja feito em hospitais ou em clínicas, apesar de que desde 1969 o código penal deste país proíbe 

a mutilação dos órgãos genitais masculinos e femininos, sendo que que a sentença para 

praticantes do corte pode incorrer em prisão perpétua43. Mas a verdade é que, apesar de existir a 

criminalização da prática, nunca ninguém foi acusado por este crime, e a prática, neste país, não é 

feita na clandestinidade.  

Em Portugal não existem estudos nem dados concretos desta prática feita por naturais da 

Guiné-Conacri, apesar de existir no nosso país uma comunidade relevante de imigrantes deste país. 

Por último, falemos do caso da Nigéria. A República Federal da Nigéria é um país africano, 

tendo como fronteiras terrestres a oeste a República do Benim, a leste o Chade e os Camarões, a 

norte com o Níger, sendo banhado a sul pelo Oceânio Atlântico. A Nigéria foi uma colónia inglesa 

desde os finais do século XIX, tornando-se num Estado independente em 1960, no século XX. 

 Neste país africano um quarto das mulheres nigerianas passaram pelo ritual do corte, 

segundo dados da ONU. Existem seis grandes grupos étnicos na Nigéria que são os Yoruba, os 

Hausa, os Ibo, os Ijaw, os Kanuri e os Fulani, sendo este último grupo o único que não pratica 

nenhum tipo de MGF44. Nos outros grupos, pratica-se o corte do tipo I (mais prevalente no sul do 

                                                           
41 Cf. ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA, Mutilação Genital Feminina: Integração e Prevenção do 
Tratamento dos Curriculum de Profissionais de Saúde, Departamento de Saúde da Mulher e do Género, s/d, pg.46 
42 Cf. YODER, P. Stanley et al, Female Genital Cutting and coming of age in Guinea, Conakry, Guinea, Université de 
Conakry, December 1999 pg. 21 e ss. 
43 Ibidem pg. 33. 
44 Cf. TC, Okeke et al, An Overview of female genital muitlation in Nigeria, s/d, texto disponível em 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3507121/ pg. 2. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3507121/
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país), e os cortes Tipo II e III também são praticados no norte do país45. A MGF é levada a cabo em 

meninas de tenra idade, sendo o corte feito por excisadoras, com objetos cortantes como lâminas, 

facas, pedras, etc.46. Existem várias razões para justificar a prevalência da MGF neste país, tais 

como o facto de ser uma prática tradicional com milhares de anos, a crenças que o corte preserva 

a castidade e purifica as meninas, por uma questão de honra da família, de higiene, prevenção da 

promiscuidade, aumentar o prazer sexual dos homens e por aumentar as hipóteses de se 

conseguir um bom casamento para as raparigas. Muitas mães querem que as suas filhas passem 

por algum tipo de MGF de modo a estas não serem insultadas, mal tratadas e excluídas da 

sociedade a que pertencem.  

De modo a acabar com este problema de saúde pública, o presidente da Nigéria Goodluck 

Jonathan, aprovou uma lei em 2015 a proibir a MGF neste país, apesar de a prática continuar47. 

Em Portugal não existem dados concretos que permitam saber se a comunidade nigeriana leva 

a cabo a prática no nosso país, mas sabendo- se a realidade da MGF na Nigéria, os imigrantes 

nigerianos no nosso país deveriam ser sinalizados, especificamente as mulheres. 

 

2. Sensibilização e Prevenção da MGF junto das comunidades 

 

Como podemos constatar, a MGF é uma realidade em Portugal e por tal deve ser evitada.  

Para tal, é premente a sensibilização e educação das comunidades que a praticam para que 

tal prática seja prevenida. Para se conseguir este objetivo também é necessário preparar certos 

agentes sociais da nossa sociedade que lidam de perto com estas comunidades, para que estas 

façam chegar a informação necessária e correta acerca deste ritual a quem o pratique. É 

necessário faze-lo tendo em conta o que a MGF representa para a comunidade, ou seja, a 

abordagem deve ser feita de modo a não ferir suscetibilidades, deve ser feita com uma certa 

sensibilidade, de modo a não tentar diminuir a identidade cultural de ninguém. 

                                                           
45 Ibidem pg.2.   
46 Ibidem pg. 2 e 3. 
47 Cf. http://beyondblindfold.com/history-has-been-made-female-genital-mutilation-banned-in-nigeria/  
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De modo a atingir tais objetivos, desde 2007 foram criados em Portugal Programas de Ação 

para a Eliminação da MGF que passam pela sensibilização e prevenção da excisão junto de quem 

a pratica e junto dos agentes que levam esta mensagem às comunidades praticantes. 

 

2.1- I Programa de Ação para a Eliminação da MGF e suas consequências práticas 

  

O I Programa de Ação para a Eliminação da MGF enquadrou-se no III Programa Nacional 

para a Igualdade- Cidadania e Género (2007-20010), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros, de 6 de Junho de 2007, que é um instrumento político privilegiado para a promoção e 

consolidação das políticas de igualdade de género, onde se aborda a temática da mutilação genital 

feminina na área que diz respeito à violência de género. 

Este programa resultou de uma iniciativa da sociedade civil que foi capaz de juntar num 

rupo de trabalho sobre a MGF instituições públicas relevantes no domínio da violência do género 

(instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural, Instituto de Emprego e Formação Profissional; Direção Geral da Saúde, Direção Geral 

de Inovação e Desenvolvimento Curricular) organizações não-governamentais (Associação para o 

Planeamento da Família, União de Mulheres Alternativa e Resposta e Associação Uallado Folai) e 

intergovernamentais (Organização Internacional para as Migrações). Os principais intervenientes 

neste Programa foram o Governo, Organismos da Administração Central e Local, Universidades e 

Institutos de Investigação, Sociedade Civil e ONG, com destaque para os intervenientes em Direitos 

Humanos, Cooperação para o Desenvolvimento, Saúde, Cidadania e Género.  

Este Programa teve como grupo-alvo meninas, raparigas, mulheres e famílias em risco de 

MGF; meninas, raparigas e mulheres mutiladas genitalmente; lideranças religiosas, comunitárias e 

poder local; comunidades onde a MGF existe, mobilizando o envolvimento de homens jovens e 

adultos; ONG e associações; profissionais na área da saúde, educação, formação e imigração 

(incluindo mediação sociocultural), cooperação para o desenvolvimento, igualdade e cidadania, 

serviços sociais, forças polícias e do Ministério Público; agentes de decisão técnica e política, 

parlamentares e representantes junto da Comissão Europeia, Conselho da Europa, Parlamento 

Europeu, Assembleia da República, CPLP e ONU; agências de Desenvolvimento, Universidades, 
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Institutos de Investigação, Observatórios, Conselhos Consultivos, Plataformas e Comunicação 

Social. 

O I Programa de Acão para a Eliminação da MGF assentou em dois pressupostos, 

nomeadamente a igualdade de género e a saúde sexual reprodutiva, dois temas em que a MGF 

tem relevante importância. 

De modo a sensibilizar e educar o grupo-alvo deste I Programa definiu-se grupos de 

intervenção, nomeadamente as comunidades, pois este tipos de projetos devem “assentar na 

passagem de informação clara, precisa, consistente e culturalmente aceite, utilizando o 

envolvimento das comunidades locais no planeamento e na participação em atividades, 

considerando as diferentes necessidades do grupo, os seus valores, crenças, aspirações, 

expectativas e grupos de referência48” ; a Saúde, ou seja, deve-se trabalhar junto de profissionais de 

saúde de forma a criar formação específica no que toca à MGF para os diferentes profissionais de 

saúde, sensibilizar os profissionais de saúde para saberem procurar as alterações anatómicas 

sempre que estejam perante um caso de MGF, e dar a conhecer aos profissionais de saúde o 

modo de agir perante uma vítima da MGF, pois esta não é apensas uma questão física ou 

anatómica, está enraizada na identidade cultural da visada; a Educação, Formação e Investigação, 

pois estas áreas são importantes para se compreender a realidade da MGF no país, assim como 

formar profissionais de áreas diferentes na compreensão da MGF, havendo assim uma educação 

mais correta para esta temática, de modo a que os educadores saibam detetar casos de MGF 

entre as suas alunas; por último temos a Cooperação, que visava o cumprimento do terceiro 

objetivo do Milénio que pretendia promover a igualdade de género e capacitar as mulheres, assim 

pretendia-se a cooperação dos diversos organismos intervenientes neste programa em áreas como 

a reprodução sexual reprodutiva, a saúde materna e a educação das meninas nestas áreas. 

Os objetivos deste Programa passavam pela prevenção da prática da MGF; pelo apoio a 

jovens e mulheres que foram submetidas a mutilações genitais, assim como as suas famílias e 

comunidade de pertença; o reforço de medidas de prevenção da MGF nos mecanismos nacionais 

de saúde, educação, intervenção social, igualdade e cidadania e cooperação; desenvolvimento de 

mecanismos de sensibilização, tendo em vista uma maior consciencialização por parte das 

populações quanto às consequências a nível físico, psicológico e social da MGF, de forma a 

                                                           
48 Cf. GRUPO DE TRABALHO INTER-SECTORIAL SOBRE A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA/C, Programa de Ação para 
a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, Lisboa, Alfaprint Lda., 6 de Fevereiro de 2009, pg.21 



31 
 

desencorajar a sua prática; reforço dos contributos de Portugal no plano internacional, 

nomeadamente junto da Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho da Europa, CPLP e 

ONU para desencorajar e prevenir a mutilação genital feminina e práticas associadas, no contexto 

dos direitos sexuais e reprodutivos, género, educação para o desenvolvimento e cidadania; 

encorajamento e sistematização de mecanismos de diálogo intersectorial e ações específicas com 

o envolvimento entre sectores governamentais e as ONG ao nível nacional e internacional; 

promoção da cooperação e iniciativas de investigação académica, no quadro da Advocacy para os 

Direitos Humanos entre organizações internacionais e nacionais. 

Para o cumprimento destes objetivos foram criadas medidas e um quadro de atividades 

(atividades executadas entre 2009/2010) que passavam pela Sensibilização, Prevenção, Apoio e 

Integração de meninas, raparigas e mulheres que já foram submetidas à MGF, assim como às 

suas famílias e comunidade; Formação de profissionais de diferentes áreas sobre a temática da 

MGF de forma a habilitar estes profissionais de ferramentas que os permitiam lidar com vítimas da 

prática da maneira mais correta; Conhecimento e Investigação da MGF na realidade portuguesa; e, 

por último, a Advocay numa ótica dos Direitos Humanos com parcerias entre várias ONG e 

departamentos governamentais. 

As atividades de cada medida passaram por sensibilizar, prevenir, apoiar e integrar através 

da promoção de debates para discussão e organização de estratégias de trabalho, incluindo a 

promoção de espaços pedagógicos nas comunidades; promoção de aconselhamento individual e 

apoio psicossocial; criação de grupos de entreajuda e redes de suporte social (participação 

informada e empoderamento da comunidade); elaboração de material IEC; tradução e publicação 

de manuais informativos; promoção do desenvolvimento, em todos os níveis de ensino, de 

trabalhos escolares e formativos sobre práticas nocivas; sensibilização dos docentes do ensino 

universitário para a importância da inclusão nos curricula académicos dos cursos de licenciatura e 

pós-graduações, nomeadamente de saúde, ciências humanas, sociais e criminais, o tema das 

práticas tradicionais nocivas; apoiar as associações de imigrantes no desenvolvimento de 

actividades que contribuam para a eliminação de práticas tradicionais nocivas; fomentar a 

existência de campanhas que promovam os Direitos Sexuais e Reprodutivos, no quadro dos direitos 

humanos; fomentar a existência de debates e espaços de divulgação nos meios de comunicação 

social para a reflexão da realidade da MGF e sua relação com a saúde, incluindo a saúde sexual 

reprodutiva, a educação, o desenvolvimento dos direitos humanos; promoção da criação de uma 

rede de trabalho que envolva estudantes de países onde a MGF existe, temporariamente residentes 
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em Portugal. Passaram também por formar, através da elaboração de um protocolo de atuação 

com orientações técnicas na área da saúde; com a criação de um referencial de formação em MGF 

para as diferentes áreas de intervenção; pela promoção da inclusão do tema da MGF nos 

referenciais de educação ara a saúde, cidadania e igualdade de género; a realização de ações de 

formação para profissionais de saúde, incluindo a criação de um grupo multidisciplinar para a 

replicação da formação; a realização de ações de formação para profissionais de mediação 

sociocultural e agentes de cooperação, docentes de todos os níveis de ensino e formação técnico-

profissionais de nível não superior, magistratura e órgãos de polícia criminal, equipas das linhas 

telefónicas e Casas de Abrigo; a promoção do aumento da literacia e escolaridade das mulheres e 

jovens imigrantes, pertencentes a comunidades que praticam a MGF. As medidas também 

contemplam o conhecimento e a investigação através do aprofundamento do conhecimento da 

MGF; da criação de indicadores de monotorização do número de casos de MGF em idade fértil e o 

número de casos de MGF em crianças; a disponibilização de informação online e hiperligações 

sobre a MGF, Por último, as medidas contemplam a advocacy através da realização de seminários 

sobre a MGF; o desenvolvimento de estratégias e mecanismos de comunicação e advocacy junto 

de Organizações Nacionais, Europeias e Internacionais, nomeadamente aquelas com assento nos 

países onde se pratica a MGF; reforçar a manutenção de acordos de cooperação bi e multilaterais 

que visam a promoção da entrada de meninas no sistema de ensino, numa perspetiva de 

continuidade, até completarem o ensino obrigatório; incentivar e fomentar o debate, a troca de 

experiencias, a formação e informação entre ONG portuguesas e as de outros países; promover um 

ambiente adequado ao desenvolvimento de projetos e ações de formação/sensibilização sobre os 

direitos humanos das crianças, saúde materno-infantil, direitos sexuais e reprodutivos e doenças 

sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA, tendo em vista o abandono de todas as práticas 

tradicionais nocivas; incentivar o debate e a informação relativa ao estatuto de asilo/refugiada para 

mulheres e meninas em risco de MGF, de acordo com os instrumentos internacionais que Portugal 

subscreve e a que se obriga, no contexto europeu49. 

Este I Programa de Acão pra a Eliminação da MGF foi muito positivo pois colocou o tema 

da mutilação genital feminina na agenda pública, política e técnica nacional assim como fomentou 

o debate da MGF em contexto europeu e entre os países lusófonos. 

                                                           
49 Ibidem pg.28 e seguintes. 
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Investiu especificamente na medida de Sensibilização, Prevenção, Apoio e Integração junto 

dos profissionais de saúde, educação, técnicos de intervenção social, mediadores interculturais, 

técnicos de apoio a linhas de atendimento para as vítimas de violência doméstica e imigrantes, 

agentes de cooperação, assim como junto do publico em geral.  

Criou um panfleto informativo sobre a MGF destinado a meninas, raparigas e mulheres e 

famílias em risco de passarem pela MGF ou que já tinham sido sujeitas à MGF. Também foram 

criados manuais para profissionais de saúde, de educação, dos serviços socias e da religião, de 

modo a estes conhecerem a realidade da MGF, as seus efeitos imediatos e mediatos na saúde 

física, sexual e psicológica da vítima, de modo a estes profissionais saberem abordar e tratar esta 

questão co a sensibilidade que lhe é pedida. 

Na área da Advocay, desenvolveram-se esforços para a sensibilização e mobilização de 

decisores técnicos e políticos nacionais, europeus e dos países africanos (em particular da Guiné-

Bissau). 

Em outras medidas que este I Programa de Acão para a Eliminação da MGF tinha 

definidas o sucesso não foi o melhor pois, a verdade é que não se conhecia verdadeiramente a 

realidade portuguesa da MGF, e também o facto dos vários parceiros intervenientes no Programa 

não conseguirem dialogar e comunicar dificultou o trabalho de grupo, resultando tal no fracasso de 

certos aspetos do Programa. 

 

2.2-  II Programa de Ação para a Eliminação da MGF e suas consequências práticas 

 

O II Programa de Ação para a Eliminação da MGF enquadrou-se no IV Plano Nacional para 

a Igualdade – Género, Cidadania e Não Discriminação (2011-2013), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº5/2011, de 18 de Janeiro de 2011, sendo este um documento politico 

privilegiado para a promoção e consolidação das politicas para a igualdade de género e não 

descriminação, sendo a temática da MGF abordada na área da Saúde e também na área de 

Violência de Género. 

Seguindo as mesmas diretrizes do I Programa de Acão para a Eliminação da MGF, este II 

Programa tem como objetivo primordial a promoção dos Direitos Humanos, nomeadamente, o 
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direito à saúde, o direito à integridade física, o direito à não sujeição a nenhuma forma de tortura o 

tratamento cruel, sob o imperativo do combate à violência de género e da concretização de uma 

plena igualdade entre seres humanos. Este programa visa então reforçar e desenvolver a coerência 

nas políticas e ações desenvolvidas pelo I programa, numa parceria entre os sectores públicos e a 

sociedade civil. 

Além dos anteriores elementos constantes no I Programa, neste II Programa integram 

também o grupo de trabalho o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça (MJ, 

Direção Geral da Política de Justiça, Escola de Polícia Judiciária). O grupo-alvo é o mesmo que o do 

I Programa, acrescentando-se apenas os órgãos de polícia criminal e os magistrados. 

Como no anterior programa, os pressupostos continuam a ser a igualdade de género e a 

saúde sexual reprodutiva. De igual modo, foram criados os mesmos grupos de intervenção junto do 

público-alvo que no Programa passado, apenas havendo a novidade da criação do grupo que diz 

respeito aos Direitos Humanos e à Justiça. Este grupo visava promover ações de sensibilização que 

fortaleçam as competências de identificação e reconhecimento da MGF como uma violação dos 

Direitos Humanos; por tal devia-se promover ações específicas de formação para profissionais que 

atuam no sector da Justiça, nomeadamente os órgãos de polícia criminal e magistratura. 

Os objetivos deste II Programas foram os mesmos do programa anterior assim como as 

medidas para implementar tais objetivos são as mesmas, mas agora repartidas em cinco: 

Sensibilização e Prevenção; Apoio e Integração; Formação; Conhecimento e Investigação e 

Advocacy. 

Para implementar estas cinco medidas, tal como no Programa anterior, foi criado um 

quadro de atividades composto por 30 atividades e 7 subactividades. Estas medidas passaram 

pela sensibilização e prevenção: promoção de debates para a discussão e organização de 

estratégias de trabalho com comunidades, incluindo a promoção de espaços pedagógicos onde se 

poderão abordar os temas dos Direitos Humanos, Cidadania e Igualdade de Género, Saúde Sexual 

e Reprodutiva, Violência de Género e Boas Práticas na eliminação da MGF; apoiar as associações 

de imigrantes no desenvolvimento de atividades que contribuam para a eliminação de práticas 

tradicionais nocivas, nomeadamente a MGF, casamentos forçados e crimes de honra; elaboração 

de material IEC; disseminação da publicação da Declaração Conjunta da OHCR, ONUSIDA, PNUD, 

UNECA, UNESCO, UNFPA,ACNUR, UNICEF, UNIFEM e OMS para a eliminação da MGF assim 

como o folheto informativo sobre a MGF; promover o desenvolvimento, nos níveis de ensino básico 
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e secundário, de trabalhos escolares e formativos sobre práticas tradicionais nocivas no âmbito da 

Educação para a Saúde, Educação para a Cidadania e Educação para o Desenvolvimento; 

sensibilização dos docentes do ensino superior para a importância da inclusão do tema das 

práticas nocivas nos curricula académicos dos cursos de licenciatura e pós-graduações, 

nomeadamente de saúde, ciências humanas, sociais e criminais; fomentar o desenvolvimento de 

campanhas que promovam os Direitos Sexuais e Reprodutivos no quadro dos Direitos Humanos; 

criar um micro-site sobre a MGF no Portal da CIG para a divulgação de campanhas e de iniciativas 

nacionais e internacionais; promoção de debates e espaços de divulgação nos meios de 

comunicação social para a reflexão sobre a realidade da MGF e a sua relação com a saúde, 

incluindo a saúde sexual e reprodutiva, a educação e o desenvolvimento dos Direitos Humanos; 

promover a criação de uma rede de trabalho que envolva estudantes de países onde a MGF existe, 

temporariamente residentes em Portugal. Pelo apoio e integração: promoção do aumento da 

literacia e escolaridade das mulheres e jovens imigrantes pertencentes a comunidades onde se 

pratica a MGF; promover o empoderamento das mulheres imigrantes para combater as 

desigualdades e os estereótipos de género, nomeadamente através do estímulo ao associativismo e 

empreendedorismo; promoção de aconselhamento individual e apoio psicossocial; orientar 

situações de MGF através de linhas telefónicas de apoio/emergência nos domínios da saúde, da 

imigração, da sexualidade e combate à violência, para os recursos disponibilizados para auxilio 

nesta área; consolidar a estrutura de referenciação para eventuais casos de MGF. Pela formação: 

elaboração de um protocolo de atuação com orientações técnicas na área da saúde; disseminação 

de um manual informativo para profissionais de saúde; criação de um referencial de formação em 

MGF para as diferentes áreas de intervenção; promover a inclusão do tema da MGF nos 

referenciais de educação para a saúde, educação para o desenvolvimento, cidadania e igualdade 

de género; realizar ações de formação para profissionais de saúde, profissionais de mediação 

sociocultural, técnico do CPR, técnicos de Centros de Apoio e Integração de Imigrantes e agentes 

de cooperação, docentes de todos os níveis de ensino e formação técnico-profissionais de nível não 

superior, magistratura e órgãos de polícia criminal, profissionais de comunicação social, equipas de 

linhas telefónicas de apoio nos domínios da saúde, da imigração, da sexualidade e do combate à 

violência, assim como das Casas de Abrigo. Pelo conhecimento e investigação: aprofundar o 

conhecimento da MGF, promover a realização de um estudo sobre a MGF em Portugal através de 

um protocolo estabelecido entre a CIG e a FCT; realização de um seminário Euro-África para a 

divulgação de boas práticas dos vários programas de eliminação e abandono da MGF; promover a 
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introdução faseada dos indicadores de monotorização de nº de casos de MGF em meninas, 

raparigas e mulheres em idade fértil; disponibilização de informações online e hiperligações sobre a 

MGF. E por última, pela Advocacy: realização de seminários sobre a MGF; desenvolvimento de 

estratégias e mecanismos de comunicação e advocacy junto de Organizações Nacionais, Europeia 

e Internacionais, nomeadamente aquelas com assento em países onde a MGF é praticada; reforçar 

a manutenção de acordos de cooperação bi e multilaterais, que visam a promoção da entrada de 

meninas mo sistema de ensino, numa perspetiva de continuidade, até completarem o ensino 

obrigatório; incentivar e fomentar o debate, a troca de experiências, a formação e informação entre 

ONG portuguesas e de outros países; promoção de ambiente adequado ao desenvolvimento de 

projetos e ações de formação/sensibilização sobre Direitos Humanos, Direitos das Crianças, Saúde 

Materno-Infantil, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis, incluindo 

o VIH/SIDA, tendo em vista o abandono de todas as práticas tradicionais nocivas; incentivar o 

debate e a informação relativa ao estatuto de Asilo/Refugiada para mulheres e meninas em risco 

de MGF, de acordo com os instrumentos internacionais que Portugal subscreve e se obriga, no 

contexto europeu50. 

A maioria destas foram uma continuação das atividades do programa anterior como, por 

exemplo a distribuição de panfletos informativos e manuais e o apoio a vitimas através de linhas 

telefónicas de apoio, mas houveram novidades no campo da justiça, nomeadamente na 

magistratura e órgãos de policia criminal, onde foram criados manuais informativos e lecionadas 

palestras com estes agentes para uma maior compreensão da MGF e do modo como se deve lidar 

com as vitimas e suas famílias. Além disso, com este II Programa de Acão para a Eliminação da 

MGF foi criada a Plataforma de Dados em Saúde que permite que os profissionais de saúde ao 

aceder à ficha da utente possam saber se esta foi vítima da MGF, assim como acrescentar tal facto 

na ficha do utente, caso este seja descoberto pelo médico ou enfermeiro que acompanha a utente. 

Mais uma vez houve um problema de comunicação entre as diferentes entidades 

responsáveis pela execução das medidas, assim como pouco envolvimento destas nas próprias 

atividades, o que se revelou numa repetição e réplica de algumas atividades sem se atender à 

pertinência destas. A falta de apoio financeiro e recursos humanos também ditou que muitas 

atividades não tivessem tido o impacto previamente esperado, nomeadamente a curto prazo. 

                                                           
50 Cf. GRUPO DE TRABALHO INTER-SECTORIAL SOBRE A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA/C, II Programa de Acão 
para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, Lisboa, Alfaprint Lda., s/d pg. 34 e seguintes 
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Por fim, ficou a cargo da CIG uma monotorização contínua das atividades e sua 

implementação, o que não se verificou. É necessário que uma entidade seja responsável pela 

monotorização do Programa, e que leve essa tarefa seriamente e até ao fim do prazo. 

Posto isto, verifica-se que ainda existem pontos a melhorar nos Programas de Ação para a 

Eliminação da MGF. 

 

2.3-  III Programa de Ação para a Eliminação da MGF 

 

O III Programa de Ação para a Eliminação da MGF enquadra-se no V Plano Nacional de 

Prevenção à Violência Doméstica e de Género 2014-2017, aprovado pela Resolução de Conselho 

de Ministros nº102/2013, de 31 de Dezembro de 2013, sendo este um documento privilegiado 

para o combate à violência de género, onde se enquadra a mutilação genital feminina.  

O grupo de trabalho deste Programa é semelhante ao dos Programas anteriores, 

acrescentando-se agora a Procuradoria-Geral da República, assim como o Conselho Superior de 

Magistratura. A CIG assegura, de novo, a monotorização deste Programa. 

Este III Programa de Ação para a Eliminação da MGF “prevê o reforço de intervenções em algumas 

medidas que se revelam estruturais para o desafio da erradicação da MGF, nomeadamente a 

formação e a capacitação de profissionais que podem ter contacto com a problemática da MGF”51, 

tendo-se introduzido neste Programa novos intervenientes tais como técnicos das CPCJ e pessoal 

não docente dos estabelecimentos de todos os tipos de ensino. Prevê-se a criação de uma bolsa de 

formadores acreditados na área da igualdade do género, munidos de conhecimentos e 

instrumentos necessários à exploração deste tema na sua atividade, bem como a criação de um 

grupo multidisciplinar específico para a replicação da formação, na sequência das ações 

desenvolvidas junto de profissionais de saúde. Este Programa também se propõe a “atuar de um 

modo mais incisivo nas comunidades em risco, mobilizando de forma mais intensa as 

organizações não- governamentais, em especial as associações de imigrantes, numa lógica de 

intervenção em rede52”. 

                                                           
51 Cf. Resolução do Conselho de Ministros nº102/2013 pg.7029. 
52 Ibidem pg.7029. 
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Como nos Programas anteriores, para conseguir cumprir os objetivos propostos, são 

implementadas 5 medidas e atividades em áreas estratégicas: medida de Prevenção, medida de 

Integração, medida de Formação, medida de conhecimento e medida de Cooperação. As 

atividades compõem-se pela prevenção: promoção de ações de sensibilização junto de profissionais 

que trabalham nas comunidades em risco, integrando a problemática da MGF nos temas sobre a 

cidadania e igualdade de género, saúde sexual e reprodutiva, violência de género e boas práticas 

na eliminação da MGF; organizar estratégias comunitárias de combate à MGF através da criação 

de redes de ação em territórios de risco, constituídas por interlocutores locais privilegiados; 

incentivar e apoiar as organizações não-governamentais, designadamente associações de 

imigrantes no desenvolvimento de atividades que contribuam para a prevenção e a eliminação de 

práticas tradicionais nocivas; elaborar e disseminar materiais informativos e formativos sobre a 

MGF; fomentar a inclusão do tema da MGF nos referenciais de educação para a saúde, educação 

para o desenvolvimento, cidadania e igualdade de género; promoção do desenvolvimento, nos 

níveis de ensino básico e secundário, de projetos sobre a MGF; fomentar a inclusão do tema das 

práticas tradicionais nocivas, designadamente da MGF, nos curricula académicos dos cursos de 

licenciatura e pós-graduações, nomeadamente de saúde, ciências humanas, sociais e criminais; 

divulgação de informação sobre a problemática da MGF enquanto violação dos Direitos Humanos 

de mulheres e meninas, nos meios de comunicação social; monitorizar e atualizar a 

implementação das orientações técnicas na área da saúde; produção de uma circular, dirigidas às 

CPCJ, com orientações técnicas sobre a forma como os técnicos devem atuar para prevenir a 

prática da MGF nos territórios onde esta problemática está referenciada; enriquecimento do 

módulo «saúde, imigração e diversidade» da Bolsa de formadores do ACIDI, I.P., com informação 

sobre a MGF; criação de uma bolsa de formadores sobre a MGF e ou capacitação de formadores 

acreditados na área da igualdade de género para trabalhar também o tema da MGF; realização e 

participação em seminários sobre a MGF; introdução do tema da MGF em comunicações 

proferidas em eventos nacionais e internacionais no âmbito das atribuições e competências de 

todas as entidades; estabelecer contactos com líderes religiosos e interlocutores privilegiados das 

comunidades imigrantes, com vista à prevenção e eliminação da MGF. Pela integração: promover o 

associativismo e o empreendedorismo das mulheres imigrantes, particularmente as oriundas de 

países onde existam práticas tradicionais nocivas, nomeadamente a MGF; intervenção em 

situações de MGF, através das linhas telefónicas de apoio/emergência nos domínios da saúde, da 

imigração, da sexualidade e do combate à violência; monitorizar a estrutura de referenciação para 
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casos de MGF e a Plataforma de Dados em Saúde; apoiar a Rede de Estudantes da CPLP, 

temporariamente residentes em Portugal; atribuir anualmente o prémio MGF – Mudar aGora o 

Futuro. Pela formação: realização de ações de formação para profissionais de saúde; criação de 

um grupo multidisciplinar para replicação da formação, na sequência de ações desenvolvidas junto 

dos profissionais de saúde; realização de ações de formação para profissionais de mediação 

sociocultural, técnicos do CPR e técnicos dos Centros de Apoio e Integração de Imigrantes; 

realização de ações de formação para agentes de cooperação; realização de ações de formação 

para docentes de todos os níveis de ensino e formação técnico-profissionais de nível não superior; 

realização de ações de formação para pessoa não docente de todos os níveis de ensino; realização 

de ações de formação para magistrados; realização de ações de formação para órgãos de polícia 

criminal; realização de ações de formação para profissionais da comunicação social, realização de 

ações de formação para as equipas das linhas telefónicas de apoio nos domínios da saúde, da 

imigração, da sexualidades e do combate à violência, realização de ações de formação para 

elementos das CPCJ. Pelo conhecimento: acompanhar a realização e garantir a divulgação do 

estudo de prevalência sobre a MGF em Portugal; sinalização do número de casos de MGF em 

meninas, identificadas no âmbito da atividade da CNPCJR; monitorização de número de casos de 

MGF em meninas, raparigas e mulheres; manter atualizada a informação online e hiperligações 

sobre a MGF; recolher e fornecer informação atualizada sobre áreas geográficas onde se justifique 

reforçar campanhas de prevenção social sobre a MGF. E por último, pela cooperação: contribuir 

para a integração das questões da MGF junto de organizações nacionais, europeias e 

internacionais; promover a inclusão, em acordos de cooperação bilaterais e multilaterais, de 

mecanismos que promovam e privilegiam a entrada de meninas no sistema de ensino, numa 

perspetiva de continuidade, até completarem o ensino obrigatório; divulgar informação relativa ao 

estatuto de asilo ou refugiado para mulheres e meninas em risco de MGF; apoiar os decisores 

técnicos e políticos na preparação de documentos que versem a temática da MGF; promover o 

desenvolvimento de projetos de cooperação de incluam as temáticas dos Direitos Humanos, 

Direitos das Crianças, Saúde Materno-Infantil, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA, tendo em vista o abandono de todas as 

práticas tradicionais nocivas, nomeadamente a MGF; implementação de um projeto de cooperação 

com a Guiné-Bissau para o combate à MGF53. 

                                                           
53 Ibidem pg.7030 e seguintes 
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Com este III Programa de Ação para a Eliminação da MGF ainda em curso, não temos 

como saber se todos os seus objetivos foram cumpridos, quais as medidas de sucesso, e quais as 

situações onde fracassou. Podemos apenas afirmar que, das 36 medidas calendarizadas para o 

ano de 2104 ou para durante toda a vigência do III Programa, 91,7% destas foram executadas 

com relativo grau de sucesso, como refere o relatório intercalar de Execução deste III Programa, 

feito em 2014. 

Deve-se denotar que, apesar destes Programas terem sucesso, apenas se focam numa 

região do país, Lisboa e Vale do Tejo e por vezes no Porto. Se se quer efetivamente eliminar a 

prática, não se deve esquecer que toda a sociedade deve ser informada sobre as campanhas feitas 

relacionadas com a MGF.  
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IV-  Instrumentos Estaduais de Proteção Jurídica 

 

A nossa legislação, tanto a nível da Lei Fundamental, de Lei codificada, assim como legislação 

avulsa presente em Leis ou Decretos-Lei já prevê alguns artigos que salvaguardam aspetos da vida 

humana, condenando atos que ponham em causa a dignidade da vida humana, onde podemos 

fazer referência à mutilação genital feminina. 

 

1. A Constituição da República Portuguesa, a Lei nº 147/99, de 1 de Setembro e a 

Lei 26/2014, de 5 de Maio 

 

A nossa Lei Fundamental prevê um leque de Direitos e Deveres Fundamentais integrados no 

Título II da I Parte da CRP que devem ser cumpridos para todos e por todos. 

Deste leque de artigos referidos podemos afirmar que quatro deles têm uma correlação direta e 

indireta com a prática da MGF, sendo eles os artigos 1º, 13º, 25º e 26º. 

O artigo 1º da CRP tem como epígrafe “República Portuguesa”, referindo que “Portugal é uma 

República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada 

na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. Este artigo está relacionado com o artigo 

1º da DUDH. Devemos destacar desde logo a dignidade da pessoa humana. Sabemos que a 

dignidade da pessoa humana é um fim em si mesmo e que os meios adequados para a 

salvaguarda dependem da vontade popular, pois é o povo que escolhe os representantes do poder 

legislativo, e sem o poder legislativo não se podem garantir os meios de salvaguarda da pessoa 

humana. A vontade popular está juridicamente subordinada à dignidade da pessoa, sendo este o 

significado da prevalência dos direitos fundamentais sobre a lei: os direitos fundamentais estão 

acima da lei pois a dignidade da pessoa humana é superior à vontade do povo54. 

A dignidade da pessoa humana é a dignidade da pessoa concreta, na sua vida real e 

quotidiana, não é uma igualdade da comunidade em que se insere. O homem/mulher é sempre o 

membro de uma comunidade, de um grupo, de uma classe, o que ele é em dignidade e valor não 

                                                           
54 Cf. Jorge MIRANDA e Rui MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada Tomo I Preâmbulo Artigos 1º a 79º, 2ª 
Edição, Coimbra, Coimbra Editora, Maio 2010, pg, 77. 
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se reduz a modelos de existência comunitária ou social. É inadmissível o sacrifício desse seu valor 

e dignidade pessoal a benefício da comunidade, do grupo, da classe. É o homem e mulher, tal 

como existem, que a ordem jurídica considera irredutível, insubstituível e irrepetível e cujos direitos 

fundamentais a CRP enuncia e protege55.  

A dignidade da pessoa humana é pessoal e universal. Todas as pessoas merecem ser tratadas 

com igual dignidade; por isso o princípio da dignidade da pessoa humana tem um caracter 

essencialmente contra factual, pois é precisamente àqueles cuja dignidade é mais suscetível de ser 

posta em causa que este principio primordialmente se dirige56.  

A dignidade da pessoa humana é de todos e de cada um enquanto ser em relação com os 

demais, mas é, muito em especial daqueles cuja dignidade é mais facilmente posta em causa. O 

princípio da dignidade da pessoa impõe uma espacial proteção a todas as pessoas que são, por 

força da sua menor autonomia factual, mais vulneráveis, como por exemplo, as crianças. 

A dignidade da pessoa humana é da pessoa em qualquer dos géneros masculino ou feminino. 

Em cada homem e em cada mulher estão presentes todas as faculdades da humanidade. Por isso, 

e porque o género é constante e irredutível e porque, por outro lado, continuam a haver 

desigualdades que atingem as mulheres, a CRP promove a igualdade entre homens e mulheres em 

diversas áreas. 

A dignidade da pessoa humana, sendo de todas as pessoas refere-se quer a portugueses quer 

a estrangeiros. E, se os preceitos sobre os direitos fundamentais dos portugueses têm de ser 

interpretados e integrados em harmonia com a DUDH devem valer para todas as pessoas, seja 

qual for a sua cidadania. 

A dignidade da pessoa humana coloca a pessoa acima de qualquer preço. A pessoa, sendo 

um fim em si mesma, não tem preço mas sim dignidade. Normativamente a dignidade da pessoa 

humana não é um específico direito, mas essencialmente um princípio englobante onde se 

fundamentam todos os direitos humanos. 

O artigo 13º da CRP tem como epígrafe “Principio da Igualdade” que nos diz: “1- todos os 

cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2- Ninguém pode ser 

privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em 

                                                           
55 Ibidem pg. 80. 
56 Ibidem pg. 84. 
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razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instituição, situação económica, convicção social ou orientação sexual.” 

O princípio da igualdade constitui um dos elementos estruturantes do constitucionalismo. A 

igualdade proclamada no artigo 13º da Lei Fundamental é uma igualdade jurídico-formal 

abrangendo quaisquer direitos e deveres existentes na ordem jurídica portuguesa. Porque todos 

têm a mesma dignidade social, a lei tem de ser igual para todos. Mas, porque existem 

desigualdades de facto importa que o poder público e a sociedade civil criem as oportunidades ou 

condições que a todos permitem usufruir dos mesmos direitos e cumprir os mesmos deveres57. 

A igualdade perante a lei não é igualdade exterior à lei. Se antes o princípio da igualdade 

traduzia-se numa pura exigência da generalidade da lei, confundindo-se com o princípio da 

prevalência da lei, hoje é ponto assente que igualdade e generalidade não são sinónimos, mas 

constituindo-se o princípio da igualdade uma simples “refração do princípio da legalidade58”.  

O principio da igualdade vincula diretamente os poderes públicos, tenham eles competência 

legislativa, administrativa ou jurisdicional. Neste sentido, a igualdade é, antes de tudo, igualdade 

perante a lei, tendo por destinatários, a priori, os próprios órgãos de criação de Direito.  

O sentido fundamental do princípio da igualdade manifesta-se numa dupla vertente: negativa e 

positiva. O sentido primário da fórmula constitucional é negativo, ou seja, consiste na vedação de 

privilégios e de discriminações. O sentido positivo do princípio da igualdade consiste no tratamento 

igual de situações iguais, o tratamento semelhante de situações semelhantes, o tratamento 

desigual de situações desiguais, mas substancialmente e objetivamente desiguais e não criadas ou 

mantidas artificialmente pelo legislador. 

O artigo 25º da CRP tem como epígrafe “Direito à integridade pessoal” e diz-nos o seguinte: “1- 

A integridade moral e física das pessoas é inviolável. 2- Ninguém pode ser submetido a tortura, 

nem tratamentos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas” 

A proteção da integridade pessoal é assegurada constitucionalmente em duas dimensões: a 

física e a moral. O reconhecimento e a tutela da integridade pessoal surgem indissociavelmente 

ligados ao reconhecimento constitucional absoluto da dignidade da pessoa humana. Na sua 

expressão mais simples a proteção da integridade física e moral consiste no direito a não-agressão 

                                                           
57Ibidem pg. 219 e 220. 
58Ibidem pg. 220. 
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ou ofensa ao corpo ou espírito por quaisquer meios (físicos ou não), seja por entidades públicas, 

seja por particulares, enquanto pessoas singulares ou coletivas. Consagra-se assim uma tutela 

constitucional firme, quer contra quaisquer ofensas á integridade física, independentemente da sua 

gravidade, quer contra violações ao direito à integridade moral, por razões raciais, sexuais, 

religiosas, entre outras59. 

  Tutela jusfundamental da integridade pessoal e, antes de mais, da integridade física, 

coloca o problema da disponibilidade do titular do direito fundamental para abdicar ou aceitar a 

sua limitação, em maior ou menor medida, voluntariamente, mediante consentimento. Coloca-se a 

dúvida de se saber se a tutela constitucional da integridade pessoal se impõe ao próprio titular ou 

haverá uma margem de aceitação de disponibilidade voluntária constitucionalmente aceitável60. 

Não é possível ignorar as normas do Código Penal Português sobre a matéria do 

consentimento, ou seja, no seu regime geral nos artigos 38º e 39º, ou especificamente, quanto à 

disponibilidade da integridade física, o artigo 149º, o qual exige, para efeitos de compreensão do 

seu alcance a tomada em consideração dos artigos 150º e 157º do mesmo código61. 

O legislador ordinário admite uma margem de disponibilidade voluntária lícita por parte do 

titular de direito. Nas palavras do legislador penal, para efeitos de consentimento, a integridade 

física é livremente disponível. No entanto, o consentimento não excluirá a ilicitude do 

comportamento quando haja ofensa aos bons costumes (artigo 38ºnº1 do CP) e quando, nos 

termos do artigo nº 1º da CRP se ponha em causa a dignidade da pessoa humana 62. 

O legislador constitucional não faz distinção entre tortura e tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes, sendo que a CRP desvaloriza o modo ou contexto em que surgem 

estes atos, ou seja, independentemente de quaisquer circunstâncias, a CRP não autoriza tais 

comportamentos. A proibição de tortura e tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes 

constitui o núcleo de proteção absoluta do direito fundamental à integridade pessoal. Assim, 

relevante em sede de incriminação de comportamentos proibidos nos termos do nº2 do artigo 25º 

da CRP temos, entre outros, no CP, os tipos de ilícito de ofensa à integridade física (artigos 143º e 

                                                           
59 Ibidem pg. 552. 
60 Ibidem pg. 557 e 558. 
61 Ibidem pg. 558. 
62 Ibidem pg. 558. 
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seguintes), bem como a generalidade de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual 

(artigos 163º e seguintes do CP) 63.  

Por força da aplicação dos tipos de ilícitos referidos qualquer agente, independentemente 

das suas qualidades pessoais, poderá vir a ser punido por atos que perturbem a capacidade de 

determinação ou da livre manifestação da vontade humana. 

O artigo 26º da CRP tem como epígrafe “Outros direitos pessoais” e diz-nos que “1-A todos 

são reconhecidos os direitos à integridade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à 

capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de descriminação. 

2- A lei estabelecerá garantias efetivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à 

dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 3- A lei garantirá a dignidade 

pessoal e identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e 

utilização de tecnologias e na experimentação científica. 4- A privação da cidadania e as restrições 

à capacidade civil só podem efetuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como 

fundamento motivos políticos.” 

O artigo 26º da CRP constitui expressão direta do postulado básico da dignidade humana 

que constitui a referência primária dos direitos fundamentais. Simultaneamente a dignidade 

humana encontra aqui uma sede fundamental de definição normativa: quem invoca a dignidade 

humana não poderá de deixar de ter em conta os direitos consagrados pois estes dão-lhe uma 

expressão mais definida64 .  

Por ser expressão direta do postulado básico do respeito pela dignidade humana, o 

principio consagrado neste artigo 26º constitui uma pedra angular na demarcação dos limites ao 

exercício de outros direitos fundamentais. A consagração deste direito postula a tutela abrangente 

de todas as formas de lesão de bens de personalidade independentemente de estarem ou não 

tipicamente consagrados 65. 

Nesta perspetiva o artigo 26º da CRP prevê, antes de mais, hipóteses típicas de direitos de 

personalidade postulados pela exigência angular de respeito pela dignidade humana. Os diversos 

direitos enunciados no artigo 26º são, em qualquer caso, hipóteses típicas concretizadoras de um 

                                                           
63 Ibidem pg. 568. 
64 Ibidem pg. 607. 
65 Ibidem pg. 607. 
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mesmo princípio fundamental de respeito pela dignidade da pessoa. Não surpreende, neste 

contexto, que os vários direitos de personalidade possam ter âmbitos de proteção que parcialmente 

se sobreponham; nem admira que possam reconhecer-se direitos de personalidade não tipificados 

na CRP, como será o caso do direito ao nome, do direito ao autodeterminação informacional ou o 

direito à ressocialização66. 

A identidade pessoal é aquilo que caracteriza cada pessoa enquanto unidade 

individualizadora que se diferencia de todas as outras pessoas por uma determinada vivência 

pessoal. Num sentido muito amplo, o direito à identidade pessoal abrange o direito de cada pessoa 

viver em concordância consigo própria, sendo em ultima analise, expressão da liberdade de 

consciência projetada exteriormente em determinadas opções de vida. O direito à identidade 

pessoal postula um princípio de verdade pessoal. Ninguém pode ser obrigado a viver em 

discordância com o que pessoal e identitariamente é. O direito à identidade pessoal liga-se à 

proibição da discriminação postulada no nº2 do artigo 13º da CRP, pois as características aí 

identificadas são constitutivas da identidade pessoal. 

O direito à proteção legal contra qualquer forma de discriminação é a expressão 

subjetivada do princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da Lei Fundamental. A 

generalidade dos casos de discriminação colocados à jurisdição constitucional têm sido resolvidos 

no âmbito do princípio geral da igualdade. A referência do nº1 do artigo 26º tem, no entanto, um 

sentido útil. Por um lado, parece impor um dever de estabelecer medidas legislativas adequadas ou 

proporcionadas quando seja necessário combater as formas e situações de discriminação que a 

CRP considera intoleráveis. Por outro lado, contribui para esclarecer e reforçar o sentido e alcance 

de outros direitos pessoais67.  

 A Lei nº 147/99 de 1 de Setembro é a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e 

como refere o seu artigo 1º “tem por objeto a promoção dos direitos e a proteção das crianças em 

perigo, por forma a garantir o seu bem- estar e desenvolvimento integral”. 

O artigo 2º da mesma lei frisa que esta deve ser aplicada a todas as crianças e jovens 

residentes em Portugal independentemente da sua nacionalidade. Para podermos saber quando 

uma criança ou jovem se encontra numa situação de perigo remetemos para o artigo 3º que tem 

como epígrafe “Legitimidade da intervenção” que nos diz que “1-A intervenção para a promoção 

                                                           
66 Ibidem pg.608. 
67 Ibidem pg. 630. 
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dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo tem lugar quando os pais, o representante 

legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação, 

educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte da ação ou omissão de terceiros ou 

da própria criança ou do jovem a que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo. 2- 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se encontra 

numa das seguintes situações: a) Está abandonada ou vive entregue a si própria; b) Sofre maus 

tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; c) Não recebe os cuidados ou a afeição 

adequados à sua idade e situação pessoal; d) É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou 

inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou 

desenvolvimento; e) Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetam 

gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; f) Assume comportamentos ou se 

entrega a atividades ou consumos que afetam gravemente a sua saúde, segurança, formação, 

educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de 

facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação”. Afirma-se também que 

podem existir outras situações de perigo não tipificadas na lei que mereçam uma especial atenção, 

como é o caso da mutilação genital feminina. 

Estando a criança ou jovem em situação de perigo dá-se início à intervenção, prevista no 

artigo 4º que afirma entre vários princípios orientadores, na sua alínea a) o “Interesse superior da 

criança e do jovem- a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos aos 

interesses e direitos da criança e do jovem, sem prejuízo da consideração que for devida a outros 

interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto”. Ou seja, 

podemos dizer que o Principio do Interesse Superior da Criança e do Jovem é o critério principal no 

que toca a adoção de medidas que visam permitir o afastamento do perigo quando lhe é causado 

dano físico, intelectual, moral ou social. 

Quem tem importante função na proteção de crianças e Jovens em perigo são as 

Comissões de Proteções de Jovens ou Crianças (CPCJ) que, como afirma o nº1 do artigo 12º da 

Lei citada “são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os 

direitos das crianças e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral”. Sendo as CPCJ que estão 

mais próximas das situações que põem crianças e jovens em perigo, em Junho de 2014 foi criado 

um Manual de Procedimentos paras as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens acerca da 
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MGF. Com este Manual os agentes das CPCJ estão habilitados a lidar com uma situação tão 

sensível como a MGF e como hão-de intervir me casos de ocorrência da MGF. 

A Lei nº26/2014 de 5 de Maio é a nova Lei de Asilo Portuguesa e, diferentemente da Lei 

anterior contempla pedidos de asilo em razão mutilação genital feminina. Devemos atentar então a 

três artigos desta lei que fazem referência explícita à MGF, nomeadamente os artigos 2º nº 1 alínea 

ag); artigo 3º; e o artigo 77º. 

O artigo 2º desta Lei tem como epígrafe “Definições” e no seu nº 1 alínea ag) diz-nos que 

“para efeitos do disposto na presente lei entende-se como «Requerente com necessidades de 

acolhimento especiais» uma pessoa vulnerável, designadamente menores não acompanhados, 

deficientes, idosos, grávidas, famílias monoparentais com filhos menores, vitimas de tráfico de 

seres humanos, pessoas com doenças graves, pessoas com perturbações mentais e pessoas que 

tenham sido sujeitas a atos de tortura, violação ou outras formas graves de violência psicológica, 

física ou sexual, como as vítimas de violência doméstica e as vitimas de mutilação genital feminina, 

que carece de garantias especiais a fim de usufruir dos direitos e cumprir as obrigações previstas 

na presente lei”. 

A mutilação genital feminina é vista como uma forma de violência e perseguição baseada 

no género e uma perseguição específica a crianças. 

São vários os pedidos de asilo em razão da mutilação genital feminina na União Europeia, 

feitos por mulheres adultas ainda não mutiladas, ou por mulheres adultas que já sofrerem o corte 

mas que não querem que as suas descendentes passem pelo mesmo tipo de sofrimento. 

Na União Europeia são requerentes de asilo, na sua maioria, nacionais da Nigéria, Eritreia, Etiópia, 

Guiné Conacri e Costa do Marfim, sendo os países da UE mais procurados por estas requerentes a 

França, a Itália, o Reino Unido, a Bélgica, a Alemanha e a Holanda.  

Segundo o Eurostat, entre 2008 e 2011 forma feitos em Portugal 10 pedidos de asilo com 

fundamento na mutilação genital feminina; segundo o SEF são feitos entre 1 a 2 pedidos por ano 

baseados na mesma prática68.  

Na Lei nº 27/2008 de 30 de Junho não havia nenhuma disposição que contemplasse a 

mutilação genital feminina como fundamento para pedido de asilo, mas o seu artigo 5º cintinha 

                                                           
68 Cf. UNHCR, Too Much Pain Female Genital Mutilation and Asylum in the European Union A statistical Overview, 
February 2013, pg. 11 
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duas secções que podiam ser aplicadas aos casos de MGF, nomeadamente a alínea a) do nº2 que 

dizia respeito à violência física, mental e sexual, e a alínea f)que dizia respeito aos atos cometidos 

especificamente em razão do género ou contra menores; havia então um grau de proteção 

diminuto sobre as vítimas de MGF que requeriam um pedido de asilo, sendo-lhes apenas 

concedida proteção subsidiária nos termos do artigo 7º nº2 alínea c) da Lei nº 27/2008 de 30 de 

Junho. 

Com a transposição das diretivas da UE com vista à criação de um regime de asilo comum 

a todos os Estados-membros, principalmente com a Diretiva 2011/95/EU de 13 de Junho de 

2011 e a Diretiva 2013/33/EU de 26 de Junho de 2013, a Lei nº26/2014 de 5 de Maio já 

reconhece a mutilação genital feminina como motivos específico de requerimento de pedido de 

asilo, como podemos ver na alínea ag) do nº1 do artigo 2º deste diploma legal. 

O artigo 3º da Lei citada tem como epígrafe “Concessão do direito de asilo” e diz-nos que 

“1-É garantido o direito de asilo a estrangeiros e aos apátridas perseguidos ou gravemente 

ameaçados de perseguição, em consequência de atividade exercida no Estado da sua 

nacionalidade ou da sua residência habitual em favor da democracia, da liberdade social e 

nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. 2- Têm direito 

ainda à concessão de asilo os estrangeiros e os apátridas que, receando com fundamento ser 

perseguidos em razão da sua raça, religião, nacionalidade, opiniões politicas ou integração em 

certo grupo social, não possam ou, por esse receio, não queiram voltar ao Estado da sua 

nacionalidade ou da sua residência habitual. 3- Para efeitos do nº2, é irrelevante que o requerente 

possua efetivamente característica associada à raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

politico que induz a perseguição, desde que tal característica lhe seja atribuída pelo agente de 

perseguição”. 

Neste artigo também encontramos referências à MGF, nomeadamente quando se refere a 

atos de perseguição a um determinado grupo social. 

Quando se fala de determinado grupo social temos que ter em conta questões 

relacionadas com o género do requerente, como a identidade do género ou orientação sexual, pois 

estas questões podem estar relacionadas com determinadas tradições e costumes, como é o caso 

da mutilação genital feminina. 
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Aqui, estão em causa dois grupos sociais que merecem uma especial proteção pois são 

grupos de maiores riscos de ofensas aos seus direitos fundamentais, nomeadamente as mulheres 

e as crianças. 

Apesar de ser o papel do Estado nacional das vítimas da MGF a proteção deste grupo, 

através de criação de legislação que proíba este tipo de tradições, a verdade é que a maioria dos 

Estados onde se pratica a MGF não a vê como uma ofensa aos Direitos Humanos tal como os 

conhecemos, nem entendem que tal prática condiciona o livre desenvolvimento da personalidade 

das crianças e mulheres que sofrem o corte. 

Apesar de países como a Guiné-Bissau, Sudão, Gana, Burquina Faso, Uganda, Quénia, 

Etiópia, Nigéria e Gâmbia terem já no seu sistema jurídico legislação que proíbe e penaliza esta 

prática, a verdade é que estas mulheres e crianças continuam a ser perseguidas, ou seja, os 

Estados falham na proteção destes grupos sociais. 

Sendo então a mutilação genital feminina entendida como uma forma de perseguição de 

género esta pode ser fundamento para a concessão de asilo a estrangeiras e apátridas que 

procuram proteção em Portugal, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 26/2014 de 5 de Maio. 

O artigo 77º da Lei citada tem como epígrafe “Disposições relativas a pessoas 

particularmente vulneráveis” e diz -nos o seguinte “1- Tanto no procedimento de análise como na 

prestação de condições materiais de acolhimento, bem como dos cuidados de saúde, é tida em 

consideração a situação de pessoas particularmente vulneráveis, nos termos dos artigos seguintes. 

2- Aquando a apresentação do pedido de proteção internacional ou de proteção subsidiária ou em 

qualquer fase do procedimento, a entidade competente deve identificar as pessoas cujas 

necessidades especiais tenham de ser tomadas em consideração, bem como a natureza dessas 

necessidades, de acordo com o previsto no número anterior. 3- A avaliação dos requerentes com 

necessidades de acolhimento especiais é realizada num prazo razoável logo após a apresentação 

do pedido de proteção internacional.” 

Como refere a alínea ag) do nº 1 do artigo 2º da Lei 26/2014 de 5 de Maio, as vítimas de 

mutilação genital feminina são requerentes particularmente vulneráveis visto terem sofrido graves 

danos na sua integridade física e psicológica. Estas vítimas de MGF têm necessidade de garantias 

processuais especiais visto terem sofrido graves formas de violência psicológica e sexual, podendo-
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se até designar esta prática como um tipo de tortura, apesar de que este termo, aos olhos de 

quem efetua a prática, seja de todo mal-empregado e até bastante ofensivo. 

Por serem mulheres particularmente vulneráveis e lhe serem concedidas garantias 

processuais especiais, durante o procedimento de requerimento de asilo certos critérios devem ser 

respeitados. 

Por tal, as agentes responsáveis pelos procedimentos devem pedir opiniões e 

aconselhamento a peritos em questões culturais e até religiosas, pois a MGF muitas vezes é 

referenciada como uma prática cometida por motivos religiosos, primariamente relacionada com o 

islamismo, o que não está mencionado com as escrituras sagradas desta religião, como já foi 

referido. 

Na fase da entrevista, como se trata da perseguição em razão de um determinado grupo 

social baseado no género e, porque quando se trata de questões relativas à MGF a requerente se 

vê obrigada a falar de um assunto tão pessoal como a sua sexualidade, esta deve ser conduzida 

por um elemento do mesmo género, ou seja, por uma mulher. 

Enquanto a avaliação final não esteja realizada no seu todo, devem ser facultados a estas 

mulheres exames médicos, nomeadamente exames ginecológicos para se inteirarem da sua 

situação de saúde, algo que, provavelmente, nos seus países de origem não tinham condições de 

fazer (estes exames também ajudarão a determinar se a mulher foi efetivamente vitima de MGF, ou 

seja, o exame é usado como prova, e muitas vítimas do corte, por vergonha, podem-se recusar a 

proceder ao exame). 

Este acompanhamento médico também deve ser prestado a nível psicológico, visto que as 

vítimas de MGF podem desenvolver sinais de depressão e uma vergonha irracional do seu corpo, o 

que as pode impelir de conseguirem manter uma relação saudável com um elemento do sexo 

oposto. 

É de notar que este artigo 77º foi modificado pela nesta nova lei do asilo, ao acrescentar-se 

o nº3 relativo ao prazo de avaliação do pedido de asilo de pessoas particularmente vulneráveis. 

 

2.  O debate político e a criminalização da Mutilação Genital Feminina 
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2.1-  Projeto- Lei 229/IX – CDS-PP 

 

Apesar de a Mutilação Genital Feminina ser uma realidade milenar, e a partir da década de 

70 do século XX ser de conhecimento mundial, fazendo com que organismos internacionais de 

defesa dos direitos humanos se opusessem a esta prática, a realidade é que, em Portugal, esta só 

teve relevo quando surgiu um artigo no Jornal Público, no ano de 2002. O artigo tinha como título 

“O Holocausto silencioso das mulheres a quem continuam a extrair o clitóris” e foi escrito pela 

jornalista Sofia Branco. O artigo, feito de forma sensacionalista, provocou um choque na população 

portuguesa, apesar de, na ocasião, não se saber a realidade da prática em Portuga, nem as razões 

que levavam as comunidades a praticarem o corte. 

No ano de 2003, surge novamente na imprensa escrita o tema da MGF, no caso de recusa 

de um pedido de asilo politico a uma nigeriana que alegava ser vítima da mutilação genital 

feminina, o que levou a rádio TSF a organizar um fórum sobre o tema, condenando a prática e 

atribuindo a sua perpetuação á religião muçulmana.  

Impulsionado por esta divulgação repentina de uma prática antes alheia à maioria dos 

portugueses, o partido político CDS-PP cria, a 13 de Fevereiro de 2003, um projeto-lei, que visa 

tipificar o crime da mutilação genital feminina, incluindo este crime, de forma evidente, no Código 

Penal Português, pois, para este partido a inclusão da mutilação genital feminina no artigo 144º do 

CP, que se refere às ofensas à integridade física graves, já não era o suficiente.  

Posto isto, a proposta de um novo artigo e alteração de outros foi a seguinte: “Artigo 144ºA 

(Mutilação Genital Feminina) 1- Quem mutilar genitalmente pessoa do sexo feminino, através de 

clitoridectomia, de infibulação, de excisão ou de qualquer outra prática, é punido com pena de 

prisão de 2 a 10 anos. 2- Quem mutilar genitalmente pessoa do sexo feminino determinado por 

pedido sério, instante e expresso que ela lhe tenha feito, é punido com pena de prisão até três 

anos. 3- A tentativa é punível.”; “Artigo 145º (…) 1-(…) a) (…) b) Com pena de prisão de 3 a 12 

anos no caso dos artigos 144º e 144ºA. 2- (…)”; “Artigo 146º (…) 1- Se as ofensas previstas nos 

artigos 143, 144º, 144ºA, ou 145º, forem produzidas em circunstâncias que revelem especial 

censurabilidade ou perversidade do agente, este é punido com pena aplicável ao crime respetivo 

agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo. 2- (…)”; Artigo 149º (…) 1- Sem prejuízo 

do disposto no artigo 144ºA, para efeito de consentimento, a integridade física considera-se 

livremente disponível. 2- (…)”. 
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Este projeto-lei foi levado a apreciação perante a Assembleia Geral da República na 

Reunião Plenária de 5 de Março de 2004, levando a uma acesa discussão entre deputados de 

várias fações políticas, que não entendiam a emergência do CDS-PP em tipificar uma prática 

autonomamente onde as vítimas eram desconhecidas. 

A apresentação do projeto-lei esteve a cabo da deputada do CDS-PP, Isabel Gonçalves, que 

começou por apresentar estudos da ONU e da OMS sobre os números de mulheres excisadas em 

países africanos, assim como em demais países ocidentais, nunca apontando número para a 

prática em Portugal, já que esta era desconhecida, apenas afirmando que se sabia da existência da 

prática em mulheres guineenses. Apresentou os tipos de corte que existem, assim como os 

problemas de saúde que podem advir desta prática, afirmando que o corte é “um holocausto 

silencioso69(…)um ato de violência e hediondo (…) e, além disso um crime, na perspetiva do CDS-

PP “70. Apesar de admitirem ser a moldura penal do artigo 144º adequada para a mutilação genital 

feminina, o CDS-PP tem duvidas se todos os tipos de corte se encontram abarcados por este artigo 

144º, e por tal a criação de um artigo específico de criminalização da prática abarcaria todas as 

categorias desta. Logo neste ponto, a deputada do PCP, Odete Santos, interveio perguntando qual 

dos tipos de mutilação genital feminina não estão previstos no artigo 144º71, visto que a alínea a) 

deste artigo prevê que qualquer ato lesivo que pode prejudicar um órgão importante, tal como o 

clitóris, seja penalizado. Não obtendo uma resposta coadunada com a questão colocada, a 

deputada Odete Santos, continuou o seu raciocínio, afirmando que todos os tipos de mutilação 

definidos pela OMS estão previstos no artigo 144º do CP.  Para esta deputada não faz sentido criar 

um artigo para um crime, que já se encontra tipificado noutro artigo. Afirma que o CDS-PP está a 

prosseguir na discriminação positiva, através de uma feminização do CP72. Esta deputada também 

afirma que se o CDS-PP quer acabar com tal prática, antes de mais deve estuda-la junto das 

comunidades que a praticam para poderem entendê-la, assim como optar pela via da educação 

das meninas que possam sofrer desta prática, através das aulas de educação sexual nas escolas, 

aulas estas a que o CDS-PP se opunha, apesar de querer usar estas aulas para educar raparigas a 

não recorrerem ao aborto, o que para a deputada Odete Santos era pura hipocrisia da parte do 

CDS-PP73. Por tal, como afirma a antropóloga Maria Cardeira da Silva “questiona-se até que ponto a 

                                                           
69 Referência ao artigo “O Holocausto silencioso das mulheres a quem continuam a extrair o clitóris” da jornalista Sofia 
Branco, publicado no Jornal Público no Verão de 2002. 
70 Cf. DAR I série nº 60/IX/2 2004.03.06 pg.3345. 
71 Ibidem pg.3346. 
72Ibidem pg.3347.  
73Ibidem pg.3354 e3355. 
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intervenção política do PP relativamente à mutilação genital feminina, naquele momento, não 

cumpriu o efeito de megafone para statements sobre temas relacionáveis (a sexualidade, o aborto, 

a imigração). Para além do efeito amplificador da voz dessa «minoria» parlamentar, sobretudo no 

que respeitava à questão da imigração, a luta contra a mutilação genital feminina beneficiaria, 

ainda, o partido com um efeito cosmético, baralhando a opinião pública ao apresentá-lo 

preocupado com as mulheres (contrariamente ao que lhe era imputado na questão do aborto) e, 

supostamente, com a sexualidade (compensando-lhe posições mais conservadoras nos debates 

sobre a educação sexual nas escolas) ”74. 

A seguir à intervenção do PCP, chegou a vez de ter a palavra a deputada do PS Celeste 

Correia. Esta deputada considerou positivo o facto de o CDS-PP trazer a questão da mutilação 

genital feminina para discussão, apesar de a prática ser ainda desconhecida em Portuga75l. Apesar 

de perceber que o corte é uma tradição que faz parte da identidade cultural das comunidades que 

a praticam, acredita que o respeito pelas tradições e costumes de outros povos acaba quando se 

colocam em causa violações dos direitos humanos76. Para esta deputada, é mais importante criar-

se medidas de prevenção e sensibilização acerca da prática junto das comunidades que a 

praticam, do que a criação de uma lei especifica sobre a mutilação genital feminina, que poderia 

ser visto como uma arma de arremesso contra a população imigrante em Portugal, o que faria com 

que as comunidades se fechassem entre si, e cometessem esta prática e outras tradições em 

segredo77. Para esta deputada, para se evitar esta prática em Portugal, são necessárias medidas de 

apoio junto de mulheres que já foram vítimas do corte, como apoio a organizações “que se batem, 

em condições muito difíceis, por mudanças culturais”78. É necessário conhecer a realidade do 

problema, para depois se poder atuar de acordo com a realidade apresentada. 

Depois da intervenção do PS, chegou a vez de intervir a deputada do PSD Adriana Aguiar 

Branco, que afirmou que é fundamental “distinguir a tolerância e a defesa da diversidade cultural 

da permissividade e cumplicidade perante atitudes e costumes próximos da tortura e contrários ao 

respeito da igualdade e dignidade das pessoas”79, referindo-se por tal à temática da MGF. Apesar 

                                                           
74 Cf. Maria Cardeira da SILVA “A «Guerra» contra a Mutilação Genital Feminina Danos Colaterais” in Alice Frade 
(Cord.), Por Nascer Mulher…Um Outro Lado dos Direitos Humanos, Lisboa, Associação para o Planeamento da 
Família, 2007, pg. 21. 
75 Cf. DAR I série nº 60/IX/2 2004.03.06 pg.3347. 
76 Ibidem pg.3348. 
77 Ibidem pg.3349. 
78 Ibidem pg.3348. 
79 Ibidem pg.3350. 
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disto, esta deputada é contra a punição da prática, acreditando que é necessário atuar-se a nível 

pedagógico, informando, aconselhado e alertando paras as consequências físicas e psicológicas 

que podem advir da prática da MGF, junto das comunidades que a praticam. Para esta deputada, 

é importante mudar a mentalidade destas comunidades com vista a erradicar a MGF, ou seja, 

pode-se dizer que para esta deputada é importante acabar-se com aspetos significativos da cultura 

destas comunidades, obrigando-as a comportarem-se de acordo com os nossos costumes, 

deixando para trás a sua identidade cultural80. 

Seguidamente, a deputada Isabel Castro dos Verdes, interveio, sendo que o seu tempo foi 

reduzido, conseguindo apensas afirmar que para este partido a prática da MGF já se encontra 

prevista no artigo 144º do CP81. 

Por último, veio a intervenção da deputada do BE, Alda Sousa, que vê a mutilação genital 

feminina como um crime hediondo, que deve ser punido no CP, mas acredita que o projeto-lei do 

CDS-PP tem uma abordagem limitada do tema, limitando-se unicamente à via da repressão para 

acabar com a prática, em vez de recorrer a outros meios para erradicar esta tradição, como 

aqueles que acabaram por aparecer com os Programas de Ação para a Eliminação da Mutilação 

Genital Feminina, a partir de 200782. 

O debate foi aqui encerrado, e este projeto nunca foi levado a votação, pois o prazo para 

esta prescreveu. 

Apesar de não concordar com a criminalização da prática nos moldes apresentados pelo 

CDS-PP nem pelas reais razões pelas quais o assunto foi trazido para a agenda politica, a verdade 

é que foi através da discussão suscitada por este projeto-lei que se tentou entender a prática junto 

das comunidades imigrantes que a praticam, pois até ao momento da apresentação deste projeto-

lei, eram poucos aqueles, em Portugal, que mostravam interesse em estudar este assunto, de 

modo a encontrar soluções que podiam erradicar a prática, que não fossem através da repressão e 

punição direta desta. Foi através deste debate político que se viu a necessidade de criar-se os 

Programas de Acão para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina que, como já foi referido, na 

generalidade, têm tido resultados positivos. Foi através desta iniciativa política que as vítimas da 

prática começaram a fazer-se ouvir em Portugal. 

                                                           
80 Ibidem pg.3351. 
81 Ibidem pg.3352 e 3353. 
82 Ibidem pg.3353. 
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2.2- Projeto-lei 504/XII 3ª – BE, Projeto-lei 515/XII – CDS-PP e Projeto-lei 517/XII – 

PSD 

 

A 5 de Fevereiro de 2014, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto-lei que visava 

tipificar o crime da mutilação genital feminina, individualizando-o num artigo único do CP, o artigo 

145º A. A redação deste artigo seria a seguinte: “Artigo 145ºAMuilação Genital Feminina 1- Quem 

praticar ou forçar uma mulher à excisão, infibulação, ou qualquer outra mutilação total ou parcial 

da parte externa do aparelho genital feminino, nomeadamente os grandes lábios, pequenos lábios, 

ou clitóris, é punido com pena de prisão de 3 a 12 anos. 2- Quem incitar ou providenciar os meios 

para os atos mencionados no número anterior é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos”. 

Ao criar este projeto-lei, o BE foi bastante explícito na razão para a qual seria necessária a 

legislação nacional sofrer esta alteração, e já não contemplar a mutilação genital feminina no artigo 

144º do CP: o artigo 38º da Convenção de Istambul ratificada por Portugal e que entrou em vigor 

em 2014 obrigava a que “as partes deverão adotar as medidas legislativas ou outras que se 

revelem necessárias para assegurar a criminalização da conduta de quem, intencionalmente: a) 

praticar a excisão, infibulação ou qualquer outra mutilação total ou parcial da lábia majora, da 

lábia minora ou de o clitóris de uma mulher; b) constranger ou criar as condições necessárias para 

que uma mulher se submeta a qualquer um dos atos enumerados na alínea a); c) incitar, 

constranger ou criar as condições para que uma rapariga se submeta a qualquer um dos atos 

enumerados na alínea a).” 

Apesar de pioneiro no que toca à criminalização da MGF na legislação portuguesa; o CDS-

PP a 14 de Fevereiro de 2014 apresentou novo projeto-lei para a tipificação desta prática num 

crime autónomo no Código Penal Português. Com um maior conhecimento do fenómeno em 

Portugal, e sabendo que este é considerado pela OMS um país de risco no que toca à mutilação 

genital feminina, O CDS-PP criou este projeto –lei de forma a harmonizar a legislação nacional com 

aquilo que o artigo 38º da Convenção de Istambul obriga os Estados que lhe são parte fazer.  

Assim, o CDS-PP, propôs a criação do artigo 144º A do CP da seguinte forma: “Artigo 144º 

A (Mutilação Genital Feminina) 1- Quem mutilar genialmente, total ou parcialmente, pessoa do 

sexo feminino, através de clitoridectomia, de infibulação, de excisão ou de qualquer outra prática, é 
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punido com pena de prisão de 3 a 12 anos. 2- Quem praticar qualquer dos atos previstos no 

número anterior determinado por pedido sério, instante e expresso da vítima, é punido com pena 

de prisão até 3 anos. 3- Quem constranger, incitar ou prestar ajuda à prática de mutilação genital 

feminina é punido com pena de prisão até 3 anos. 4 – Se a pessoa constrangida, incitada ou a que 

se presta ajuda for menor de 16 anos ou tiver, por qualquer motivo, a sua capacidade de valoração 

ou de determinação sensivelmente diminuída, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 

anos. 5- Para efeitos do presente crime, a integridade física não se considera disponível. 6- A 

tentativa é punível.”. 

Em Fevereiro de 2014, o PSD, pela primeira vez cria um projeto-lei que visa autonomizar 

num artigo próprio o crime da mutilação genital feminina, não sendo mais este abrangido no artigo 

144º do CP. 

A criação deste projeto-lei, visa o cumprimento do artigo 38º da Convenção do Conselho 

da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres, adotada em Istambul a 

11 de Maio de 2011. A Convenção de Istambul foi ratificada por Portugal através do Decreto do 

Presidente da República nº13/2013, de 21 de Janeiro, o qual foi antecedido da Resolução da 

Assembleia da República nº4/2013, de 21 de Janeiro, que aprova, para ratificação, a Convenção 

de Istambul. A República Portuguesa depositou junto do Secretário Geral do Conselho da Europa, 

em 5 de Fevereiro de 2013, o seu instrumento de ratificação da referida Convenção, sendo o 

primeiro país europeu a fazê-lo, na véspera do Dia Internacional da Tolerância zero à MGF, 

celebrado a 6 de Fevereiro. 

De modo a harmonizar a legislação nacional com aquilo que é exigido por esta Convenção, 

o PDS decidiu criar o artigo 144ºA do CPC, assim como alterar os artigos 5º, 145º e 149º do 

mesmo diploma. A proposta do PSD foi a seguinte: “Artigo 144ºA Mutilação Genital Feminina 1- 

Quem proceder à excisão, infibulação ou qualquer outra mutilação total ou parcial dos grandes 

lábios, pequenos lábios ou clitóris de uma mulher é punido com pena de prisão de 3 a 12 anos. 2- 

Na mesma pena incorre quem constranger uma mulher a submeter-se a qualquer um dos atos 

descritos no número anterior. 3- Quem incitar uma mulher a submeter-se a qualquer um dos atos 

descritos no número 1 ou criar as condições para esse fim é punido com pena de prisão até 3 

anos.”; “Artigo 5º (…) 1-(…) a) (…); b) (…); c) (…);d) Quando constituírem os crimes previstos nos 

artigos 144º, 144ºA, 163º e 164º, sendo a vítima menor, desde que o agente seja encontrado em 

Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de mandado de 
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detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado 

Português; e) (…); f) (…), g) (…). 2- (…);” “Artigo 145º (…) 1- (…); a) (…); b) (…); c) Com pena de 

prisão de 1 a 5 anos no caso do artigo 144ºA, nº3; d) Com pena de prisão agravada nos seus 

limites mínimos e máximos até um terço da pena aplicável no caso do artigo 144ºA, nº 1 e 2. 2- 

(…)”; “Artigo 149º (…) 1- (…). 2- (…). 3- O consentimento da vítima do crime previsto no artigo 

144º A não exclui em caso algum a ilicitude do facto”. 

Estes três projetos-lei foram discutidos na Reunião Plenária da Assembleia da República de 

26 de Fevereiro de 2014. O projeto-lei do BE foi apresentado pela deputada pela deputada Cecília 

Honório, que fez uma breve resenha acerca da MGF, as razões porque é praticada, como é 

praticada e em que faixa etária esta prática é levada avante. Após esta, abordando a Convenção de 

Istambul, disse que o BE propôs que se autonomize a mutilação genital feminina no CP porque é 

necessário autonomizar este crime face à previsão legal que já ocorre através dos artigos 144º e 

145º do CP. Para o BE a autonomização da MGF visa acrescentar o que não está previsto 

objetivamente nos artigos acima referidos, de forma a acabar-se com o fanado (aqui há uma clara 

referencia à comunidade guineense) e alertar a sociedade para a luta em terminar com esta 

prática83. 

A deputada Teres Anjinho apresentou o projeto-lei do CDS-PP, referindo que reconhece que 

o direito penal constituiu a ultima rácio da política social e que a sua intervenção é de natureza 

subsidiária, diz que “há que reconhecer que a falta de uma tipificação clara, objetiva e precisa 

pode dificultar às vítimas uma defesa adequada dos seus direitos, na medida em que não 

transmite à comunidade o desvalor real das condutas típicas que integram o crime de MGF84”. Para 

o CDS-PP a tipificação do crime da MGF, na esteira das boas políticas criminais europeias 

(Convenção de Istambul) servirá para que as vítimas da prática tenham ao seu alcance um artigo 

que acresce a sua legitimidade para agir penalmente contra quem leve a cabo a prática. 

Por parte do PSD, foi a deputada Mónica Ferro que apresentou o projeto-lei, usando o 

facto de que Portugal foi o primeiro país a ratificar a Convenção de Istambul, para se autonomizar 

o crime da mutilação genital feminina, pois o facto de a prática estar integrada no artigo 144º do 

CP, ainda ninguém que tenha sido condenado pelo crime de ofensa da integridade física grave, e 

com a autonomização do crime, a condenação irá acontecer. Para o PSD, é necessário “chamar as 

                                                           
83 Cf. DAR I série nº53/XII/3 2014.02.27 pg.26. 
84 Ibidem pg.28. 
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coisas pelos nomes85”. Parece-me que há aqui um completo desconhecimento acerca da situação 

francesa relativa à MGF. A legislação francesa não tipifica em legislação especial a MGF e, no 

entanto, é o país europeu que tem levado o maior número de casos aos tribunais. 

Após a apresentação dos projetos-lei, foi a vez de os restantes partidos que não 

submeteram nenhuma alteração legislativa terem a palavra. A deputada Elza Pais falou por parte 

do PS, dizendo que, perante a lei já existente em Portugal, não há a necessidade de se criar um 

crime autónomo para a MGF. Para esta deputada, não é por falta de legislação especial que a MGF 

não é punida em Portugal, mas sim porque a prática a ser feita, é-lo no secretismo, sendo difícil 

identificar os infratores86. Para esta deputada “condenar é fundamental (…) mas não podemos 

esquecer que se trata de um crime praticado no quadro de uma manifestação cultural associada à 

desvalorização do papel social das mulheres, pondo em causa a sua identidade e cidadania, 

devendo a cultura ser encarada como uma potenciadora dos direitos humanos e não como um 

obstáculo”87. Para além disso, a deputada apontou alguns erros nas propostas legislativas do BE e 

PSD, falando que estes se referem à MGF como uma prática cometida em mulheres, quando as 

maiores vítimas são as crianças e raparigas; afirma que o CSP –PP tem que ter cuidado ao 

associar esta prática à imigração, e que a visão deste partido é redutora quanto ao fenómeno em 

Portugal, visto que apenas refere a comunidade guineense como perpetuadora da MGF88. Para esta 

deputada, em vez da autonomização do crime, devia-se fazer uma análise compreensiva do diálogo 

intercultural, de forma a chegar-se a consensos para a promoção dos direitos humanos89. 

Por parte do PCP, interveio a deputada Rita Crato, mudando o discurso feito pela 

Deputada Odete Santos de há 10 atrás. De acordo com a deputada Rita Crato, apesar de esta 

prática já ser punível como crime de acordo com o artigo 144º do CP, acredita que há questões 

que podem justificar a alteração legislativa proposta pelo BE, CDS – PP e PSD, e que o PCP está 

disponível para colaborar com estes partidos nomeadamente em questões tais como a incitação á 

prática do crime, à sua prática fora do território nacional e às diferentes implicações deste crime 

consoante a vitima seja menor ou maior de idade90. 

                                                           
85 Ibidem pg.29. 
86 Ibidem pg.30. 
87 Ibidem pg.30. 
88 Ibidem pg.30. 
89 Ibidem pg.30. 
90 Ibidem pg.31. 
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Por fim, teve a palavra a deputada Heloísa Apolónia dos Verdes que afirmou logo que 

votaria a favor da alteração legislativa pois acredita que a autonomização do crime da MGF, 

garantirá os direitos da mulheres e vítimas desta prática, assim como a sociedade irá perceber os 

reais contornos desta prática91. 

Foi desta forma que acabou a discussão política, sendo que na Reunião Plenária da 

Assembleia da República de 28 de Fevereiro de 2014, a autonomização do crime da mutilação 

genital feminina foi aprovada pela maioria, abstendo-se de votar 12 deputados do PS. 

Como se viu, num hiato de 10 anos (2004-2014), o debate politico em torno da MGF 

mudou. Se em 2004, só o CDS-PP era apologista da criminalização autónoma da prática, em 

2014, apenas o PS não vê a necessidade da criação de um crime específico para a MGF. Apesar 

de haver um melhor conhecimento da prática no território nacional e com isto uma maior 

preocupação para a travar, parece-me que a Convenção de Istambul teve um papel preponderante 

para que Portugal adotasse a criminalização específica da prática, ignorando, talvez, a realidade 

existente noutros países europeus, onde o Reino Unido e a França são exemplos dos quais se 

podem retirar algumas ilações. Se no primeiro, existe lei que criminaliza especificamente a prática, 

no segundo tal não acontece. Se no Reino Unido nenhum caso ligado à prática da MGF foi levado 

a tribunal, já na França mais de 20 casos foram levados a tribunais e punidos. Tendo como base 

estes exemplos, fica a questão se a autonomização do crime da MGF em Portugal vai ter o efeito 

desejado ou se o nosso país irá seguir o exemplo do Reino Unido, ou seja, se a alteração legislativa 

se revelará desnecessária. 

 

2.3- A criação do artigo144º A do Código Penal Português 

 

Com a Lei n 83/2015, de 5 de Agosto de 2015, foi aprovada a oitava alteração ao CP, 

autonomizando-se o crime da mutilação genital feminina, criando os crimes de perseguição e 

casamento forçado e alterando os crimes de violação, coação sexual e importunação sexual, em 

cumprimento do estipulado na Convenção de Istambul. 

                                                           
91 Ibidem pg.32. 
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Com a autonomização do crime da mutilação genital feminina, também surgiram 

alterações aos artigos 5º, 145º e 149º do mesmo diploma. Assim, o crime da mutilação genital 

feminina ficou consagrado da seguinte forma: “Artigo 144º A Mutilação Genital Feminina 1- Quem 

mutilar genitalmente, total ou parcialmente, pessoa do sexo feminino através de clitoridectomia, de 

infibulação, de excisão ou de qualquer outra razão prática lesiva do aparelho genital feminino por 

razões não médicas é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos. 2- Os atos preparatórios do 

crime previsto no número anterior são punidos com pena de prisão até 3 anos.” O artigo 5º foi 

alterado na alínea c) do seu número 1 que agora refere “quando constituem os crimes previstos 

nos artigos 144ºA, 154ºB e 154ºC, 159º a 161º, 171º, 172º, 175º, 176º e 278º a 280º, desde 

que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado 

de execução de mandato de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação 

internacional que vincule o Estado Português;”. O artigo 145º foi alterado no seu número 1 alínea 

b) “Com pena de prisão de 1 a 5 anos no caso do nº2 do artigo 144ºA;” e alínea c) “Com pena de 

prisão de 3 a 12 anos do artigo 144º e do nº1 do artigo 144ºA.” O artigo 149º foi alterado no seu 

nº 3 que agora afirma que “O consentimento da vítima do crime previsto no artigo 144º A não 

exclui em caso algum a ilicitude do facto”. 

Agora que a mutilação genital feminina já foi tipificada como crime autónomo no CP, será 

que esta foi a solução mais adequada para a erradicação desta prática?   

Como sabemos, o Direito Penal é regido pela tese da prevenção geral. Esta prevenção 

geral é uma conceção legitimadora de que o Direito Penal assenta em considerações utilitaristas, 

ou seja, o direito penal evita ou mantém a violência social em níveis toleráveis, constituindo na 

sociedade atual um mal menor do que o que resultaria da sua ausência. Dentro desta teoria de 

prevenção geral do Direito Penal, encontramos a prevenção geral negativa e a prevenção geral 

positiva92. 

 A prevenção geral negativa caracteriza-se como um diálogo entre as normas e os seus 

destinatários, em que as normas procuram dissuadir os agentes da realização de comportamentos 

proibidos, ou seja, a previsão das consequências do incumprimento das normas, das sanções 

penais teria um efeito preventivo, na mediada em que as pessoas seriam estimuladas a cumprir a 

norma para não sofrerem o mal que a sua sanção se traduz. Temos aqui uma visão do Direito 

                                                           
92 Cf. Germano Marques da Silva, Direito Penal Português Parte Geral I Introdução e a Teoria da Lei Penal, 3ª Edição 
Lisboa, Editorial Verbo, Novembro de 2010, pg.59. 
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Penal como um ramo de Direito intimidatório, em que as consequências da sanção penal é que 

evitam a que um ato ilícito venha a ser praticado93. 

A prevenção geral positiva já se traduz na educação, na reafirmação dos valores 

comunitariamente assumidos, na prevenção pela interação. Esta teoria considera que o “direito 

penal não pode nem deve limitar-se à intimidação de potenciais agentes do crime mas que, tendo 

em conta as relações do direito penal com os demais meios de controlo social, deve-se procurar 

influir positivamente sobre a comunidade para lhe reforçar a consciência jurídica e a sua 

disposição para cumprir as normas. A missão do Direito Penal não deve ser só a de intimidar, mas 

deve ser também uma função pedagógica, de orientação de comportamentos, de reafirmação dos 

valores prosseguidos coletivamente, da própria moral social, no que for necessário para a 

manutenção e desenvolvimento da comunidade94”. 

O Direito Penal é norteado por vários princípios, onde se destacam o princípio da 

intervenção mínima, o princípio da autonomia, o princípio da proporcionalidade, o princípio da 

subsidiariedade, o princípio da legalidade e o princípio da jurisdicionalidade. 

O princípio da intervenção mínima é a pedra basilar do Direito Penal, pois expressa a ideia 

de que o Direito Penal há-de reduzir a sua intervenção só aos casos em que seja absolutamente 

necessário, ou seja, é deste princípio que retiramos que o Direito Penal só deve ser usado em 

ultima ratio, em último recurso, quando já não existam meios não jurisdicionais para evitarem a 

prática de uma situação ilícita95. 

O princípio da autonomia traduz que o Direito Penal é autónomo em relação a outros 

ramos do Direito, como o Direito Civil ou Comercial, mas devendo sempre respeitar as normas da 

Lei Fundamental 96. 

O principio da proporcionalidade, também denominado pelo principio da proibição do 

excesso, é um principio geral de Direito, que num sentido muito amplo, preconiza o justo equilíbrio 

entre os interesses em conflito, obrigando o legislador, os juízes e demais operadores de direito a 

                                                           
93 Ibidem pg. 61,62 e 63. 
94 Ibidem pg.63 e 64. 
95 Ibidem pg. 65. 
96 Ibidem pg. 97. 
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ponderar interesses em conflito para em função dos valores subjacentes e os fins prosseguidos os 

resolver segundo medida adequada97.  

O princípio da subsidiariedade revela a ideia de que só se deve recorrer ao Direito Penal 

como instrumento de tutela de bens jurídicos, quando a incriminação for não só necessária mas 

também adequada. O princípio da subsidiariedade assim entendido constitui uma especificação no 

campo do Direito Penal do princípio da proporcionalidade98.  

O princípio da legalidade traduz-se no artigo 1º do CP que diz o seguinte: “Princípio da 

Legalidade 1- Só pode ser punido criminalmente o facto descrito e declarado passível de pena por 

lei anterior ao momento da sua prática. 2- A medida de segurança só pode ser aplicada a estados 

de perigosidade cujos pressupostos estejam fixados em lei anterior ao seu preenchimento. 3- Não é 

permitido o recurso à analogia para qualificar um facto como crime, definir um estado de 

perigosidade ou determinar a pena ou medida de segurança que lhes corresponde”. O princípio da 

jurisdicionalidade revela-nos que a competência para decidir a em matéria penal e aplicar penas e 

medidas de segurança é da competência exclusiva dos tribunais. 

Depois de um pequeno esclarecimento dos fins do Direito Penal e os princípios que os 

norteiam, debrucemo-nos sobre a questão da criminalização da MGF, que nos remete para o 

âmbito dos Direitos Humanos. 

Quando falamos em Direitos Humanos é fácil deparamo-nos com discursos opostos, tais 

como o universalismo e o relativismo cultural. Se os direitos humanos são aplicados a todos os que 

usufruem da dignidade da pessoa humana, ou seja, a todos os seres humanos, então a sua 

conceção tem que ter em conta as diversas culturas, sem que os diferentes ritos que advêm destas 

justifiquem agressões à integridade e dignidade humanas. Podemos dizer, que a diferença cultural 

é um dos maiores desafios à universalidade dos direitos humanos. 

Um dos temas mais em voga no que toca à questão da diferença cultural prende-se com a 

mutilação genital feminina. Como sabemos, a MGF é uma prática que, nas últimas décadas, tem 

preocupado os defensores dos direitos humanos, nomeadamente na defesa dos direitos das 

mulheres e das crianças. Apesar de ser uma prática conhecida pelo público em geral a partir da 

década de 70 do século XX, a verdade é que esta é uma prática milenar, que sempre teve lugar em 

países africanos e do Médio Oriente. Devido às contantes migrações de cidadãos africanos e 

                                                           
97 Ibidem pg. 100. 
98 Ibidem pg. 103. 
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árabes para países europeus e americanos, esta prática tem vindo a ter lugar no ocidente onde é 

veementemente rejeitada e criminalizada, como acontece agora em Portugal com a criação de um 

crime autónomo. Tal prática tem especial incidência na comunidade guineense, a sexta maior 

comunidade de imigrantes em Portugal, onde é sabido que a MGF é prática recorrente em território 

guineense entre diversas etnias, apesar de existirem outras comunidades no território nacional 

propensas a praticar a MGF. 

A MGF tornou-se uma prática que existe por todo mundo, muito porque as comunidades 

que originalmente a praticam vêm este ritual como uma identidade própria, que as difere dos 

ocidentais e têm a necessidade, como é inteligível, de preservar as suas tradições mesmo que não 

se encontrem no seu território de origem. Têm o direito à sua própria cultura, como vem previsto 

no artigo 27ºdo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, mas tem que se ter em atenção 

que este direito à cultura não é um direito absoluto que prevaleça sobre todos os direitos que com 

ele colidem. Por isso mesmo, esta prática não é aceitável em muitas jurisdições, visto que interfere 

com outros direitos consagrados na DUDH, e no caso específico das mulheres e crianças, nos 

direitos consagrados na CEDAW e na Convenção sobre os Direitos das Crianças. Em vários países, 

mas também nos ocidentais esta prática é vista como um atentado à integridade física e sexual da 

mulher, porque o seu órgão sexual está a ser modificado, mas não é exatamente isto que acontece 

no que toca às cirurgias estéticas genitais femininas? 

As cirurgias estéticas genitais femininas, ou cirurgias íntimas, são agora uma “moda” que 

proliferou pelos países ocidentais tanto na Europa como na América. Existe uma procura constante 

das mulheres por cirurgiões plásticos com vista a modificar ou melhorar (depende das perceções) 

os seus órgãos genitais. A partir do momento em que as mulheres depilam a sua área genital por 

completo, partes da vulva ficam mais visíveis o que faz com que haja uma maior preocupação com 

a estética do órgão genital feminino. Por isso são cada vez mais procurados procedimentos de 

alteração dos genitais femininos, como a redução dos pequenos lábios, estreitamento vaginal, 

reconstrução do hímen, levantamento do clitóris, lipossucção do monte púbico, redução do capuz 

clitoriano e reposicionamento clitoriano99100101. 

                                                           
99 Cf. Marge BERER, Cosmetic surgery, body image and sexuality, in Reproductive Health Matters, 18 (35): 4-10, 2010.  
100 Cf. Manuela Ivone P. da CUNHA. da, Género, Cultura e Justiça: A propósito dos Cortes Genitais Femininos, in 

Análise Social, 209(XLVIII) (4ª): 834-856, 2013. 
101 Cf. Sara JOHNSDOTTER e Birgitta ÉSSEN, A política de modificações dos genitais e a questão ética, in Reproductive 

Healthe Matters, 18 (35):29-37, 2010. 
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Estamos aqui perante cortes dos órgãos genitais femininos, mas no Ocidente estas 

cirurgias que também podem ter consequências para a saúde física e sexual das mulheres, não 

são vistas como uma mutilação. O que é algo contraditório. Apesar de estes procedimentos terem 

lugar em blocos operatórios não deixam de alterar a biologia do órgão sexual feminino (apenas por 

razões estéticas), algo que é condenado quando acontece com mulheres africanas. Será que estas 

são diferentes das mulheres ocidentais? Como se sabe, biologicamente não há nada que difira as 

mulheres africanas das mulheres ocidentais, por isso, quando se procede ao corte dos genitais 

femininos através da medicina convencional ou através de rituais de passagem para a idade 

adulta, e visto que há uma alteração desses órgãos nos dois procedimentos, estes deviam de ser 

encarados da mesma forma, e não de maneira diferente. Apesar da mulher ocidental viver em 

países desenvolvidos onde tem um maior acesso à educação, instrução e faça uma escolha que se 

pensa ponderada quando se submete a cirurgias estéticas nos seus órgãos genitais em busca da 

vagina perfeita, não quer dizer que a mulher africana, que apesar de nascer em países ditos 

subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, onde não há um acesso fácil à educação, não tenha uma 

plena consciência acerca do seu corpo, e quando se submete ao ritual da MGF não o faça de uma 

forma consentida. Por isso, se se condena o ritual da MGF feito em mulheres africanas por se 

tratar do corte dos genitais também temos então de condenar as cirurgias estéticas dos genitais 

femininos, pois no fundo são a mesma questão, se não corremos no erro de apenas condenar 

modificações nos genitais quando elas visam grupos africanos (ou seja, existe aqui uma 

discriminação negativa); ou então, quando há consentimento da mulher em qualquer destes tipos 

de procedimentos (cirurgias estéticas ou MGF), não se deve condenar nenhum. Mas, infelizmente, 

não é este o pensamento que impera na sociedade ocidental102103104. 

Por tal, desde a década de 1980 do século XX, a MGF tem sido criminalizada nos países 

ocidentais, através da identificação desta prática como um crime específico no Código Penal. 

Como exemplos disso, temos países como a Suécia, o Reino Unido, a Noruega, a Espanha, a 

Austrália (e agora Portugal). Se de início, se pensava que a criminalização específica da MGF ia 

combater e eliminar esta prática junto dos imigrantes africanos nestes países tal não aconteceu, 

pois em vez de praticarem a MGF nestes territórios, as crianças e mulheres que ainda não 

                                                           
102 Cf. Marge BERER, Cosmetic surgery, body image and sexuality, in Reproductive Health Matters, 18 (35): 4-10, 2010. 
103 Cf. Manuela Ivone P. da CUNHA. da, Género, Cultura e Justiça: A propósito dos Cortes Genitais Femininos, in Análise 
Social, 209(XLVIII) (4ª): 834-856, 2013. 
104 Cf. Sara JOHNSDOTTER e Birgitta ÉSSEN, A política de modificações dos genitais e a questão ética, in Reproductive 
Healthe Matters, 18 (35):29-37, 2010. 
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passaram por este ritual, são mandadas para o seu país de origem onde é feita a excisão, voltando 

depois para o Ocidente já mutiladas. Ou seja, se o intuito desta autonomização do crime era 

acabar com a MGF, este saiu frustrado, pois esta continua a acontecer, mesmo que de forma 

camuflada. 

Outros países, como o caso da França, Dinamarca, Holanda e Itália (e anteriormente 

Portugal), em vez de criarem um tipo especifico de crime sobre a MGF, categorizaram este naquilo 

que se entende por “ofensa à integridade física grave” de modo a que quem mutilasse um órgão 

do corpo humano fosse penalizado, mas não fazendo uma individualização para uma situação 

específica como a MGF, de forma a não criar uma certa discriminação junto das comunidades que 

praticam a MGF, que não o fazem por um ato de maldade, mas a vêm como um marco importante 

na vida de uma mulher. 

O certo é que tanto num caso, como no outro, são raras as vezes que alguém (pais, 

excisadoras, etc) são condenados pela prática da MGF105, pois esta não é denunciada pelos 

membros das comunidades, e é feita na clandestinidade. 

Assim, podemos dizer que antes de autonomizar como crime a prática da MGF, existem 

outras formas consciencializar as comunidades que as praticam para as consequências da prática, 

através de planos de divulgação e educação, tais como os estão previstos nos Planos de Ação para 

a Eliminação da Mutilação Genital Feminina que decorrem em Portugal junto da comunidade 

guineense, principalmente. No que toca à legislação, os países ocidentais têm a possibilidade de 

ponderar em que circunstâncias se penaliza a prática. Quando se trata de mulheres, que já têm a 

noção do que é a excisão, e permitem que alguém as mutile, é crucial ponderar o tipo penalização 

porque há aqui um consentimento, a mulher escolhe ser excisada. Agora, quando falamos de 

menores a questão é diferente, pois aqui temos que ter em conta o superior interesse da criança, 

que é um ser vulnerável, que não tem plena consciência do que é a MGF, e por isso não tem a 

capacidade de fazer um consentimento claro e informado. Aqui, tendo em vista o princípio de 

superior interesse da criança, é importante haver uma criminalização de quem pratica este ato em 

crianças, que não têm forma de o impedir, como refere o artigo 24º nº3 da Convenção sobre os 

Direitos das Crianças que obriga os Estados-parte a tomarem todas as medidas necessárias que 

tenham em vista abolir as práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças. Mas todo e 

                                                           
105 Excetuando o caso francês 
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qualquer ato que vise diminuir esta prática no Ocidente tem que ter em conta que é necessário 

entender e respeitar as tradições e crenças destas comunidades. 

O legislador português ao fazer esta alteração ao código penal, ao retirar a MGF do artigo 

144º referente a Ofensa à integridade física greve e a autonomizar o crime poderia ter em conta o 

cenário em volta da prática da MGF assim como as opções feitas por outras jurisdições. Está-se a 

tentar eliminar uma tradição de uma cultura diferente da nossa sem se perceber se ela é ou não 

praticada com o consentimento claro e informado da mulher. Se o legislador português optasse 

apenas por penalizar quem praticasse este ato em menores para efeitos de lei ou em mulheres 

sem o seu consentimento era compreensível, pois o que estaria em causa era o superior interesse 

da criança e o poder que a mulher tem sobre o seu próprio corpo e dignidade, mas não é isto que 

infelizmente acontecesse. O legislador está a condenar a prática, um ritual de identificação de 

várias comunidades africanas, sem querer compreender que parte das mulheres querem passar 

pelo ritual do corte seja cá, seja no seu país de origem, pois apesar de ser um momento doloroso, 

é um marco importante nas suas vidas. O corte é um momento tão especial, que muitas das 

supostas vítimas defendem que as próprias portuguesas deviam assistir a um ritual de mutilação 

genital feminina de modo a verem a beleza da festa e a felicidade que esta traz à comunidade. É 

mais que óbvio que também existem mulheres que passaram pelo corte que são contra esta 

prática, que foram excisadas mas não querem que as filhas passem pelo mesmo, e têm toda a 

legitimidade para isso. E as suas comunidades não têm que as coagir moralmente para 

participarem da MGF, pois apesar de estas pessoas nascerem e crescerem dentro destas 

comunidades não são seus reféns, podendo ao longo da vida contactar com outras formas de vida 

e decidir seguir outros modos de pensar e viver. 

Podemos então dizer, antes de mais, que o legislador português só deveria usar o Direito 

Penal no caso da MGF respeitando o princípio da intervenção mínima, ou seja, se ações como os 

Programas de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina tem cumprido os seus 

objetivos de modo positivo, estas é que deveriam imperar, visto ser a MGF um problema social que 

poder ser resolvido sem se recorrer à penalização de uma prática cuja real incidência em território 

português ainda é muito desconhecida, apesar de já existirem estudos na área (estima-se existirem 

6756 mulheres vitimas da MGF, mas através dos dados fornecidos pela Plataforma de dados de 

Saúde, criada no âmbito do II Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, 

sabe-se, com certeza que vivem em Portugal 99 mulheres que passaram pelo corte, sendo que 

nenhuma destas passou pelo ritual quando já vivia no território nacional, ou seja, o corte foi feito 
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durante a infância das meninas ainda quando viviam no seu país de origem). Como o legislador 

português já autonomizou o crime da mutilação genital feminina no artigo 144ºA do CP, devia tê-lo 

feito de modo a procurar proteger as crianças do sexo feminino contra esta prática de uma forma 

respeitável e adequada e deixar as mulheres adultas decidirem se querem ou não modificar os 

seus órgãos genitais respeitando assim as diferentes culturas existentes nesta era de 

multiculturalismo e proteger aquilo que conhecemos por Direitos Humanos que, como sabemos, 

não são absolutos, mas imutáveis e se devem adaptar às várias conceções culturais.  
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V-  Conclusão 

 

A problemática da mutilação genital feminina é um tema bastante sensível, que requer um 

tratamento especial, pois cria no ser humano os mais diversos sentimentos, que se estendem 

desde a revolta, ao medo, à pena, à compreensão e até entendimento duma realidade que não é 

nossa, mas que merece respeito. 

Quando me foquei no tema da MGF, a minha maior dificuldade era compreender porque 

um ato que, inicialmente, adjetivava como bárbaro poderia ter uma representação tão extensa no 

mundo atual, apesar de todos os esforços que já foram e estão a ser feitos para a eliminação desta 

prática. 

A mutilação genital feminina, aos olhos dos ocidentais, é uma prática com diversas 

modalidades, umas mais gravosas que outras, que podem trazer consequências graves para a 

saúde da mulher e que atentam sempre contra a integridade física da mulher, que atentam sempre 

contra o corpo de uma mulher, contra um órgão de especial relevo da vida de uma mulher, um 

género já de si vulnerável, como sempre foi desde a sua existência. 

Com o desenvolvimento da dissertação, ficou-me claro, que a mutilação genital feminina 

pode ser uma opção das mulheres, e nem sempre uma obrigação, pois todas as mulheres, 

independente de raças, religiões, etnias, cor politica, têm poder sobre o seu corpo. Tem poder de 

escolha, de aceitar ou não modificar o seu órgão genital seja para que fim for e, por tal, tentei 

compreender a mutilação genital feminina aos olhos de quem a defende. Que legitimidade tem o 

Direito Penal para criminalizar uma prática que pode ser consentida de forma clara e informada? 

Como podemos ostracizar as mulheres africanas e tomá-las como vítimas só porque não nos 

identificamos com a sua realidade? Tais questões fazem sentido para membros de certas 

comunidades. 

Por tal, só tomo a mutilação genital feminina como um grave problema social quando 

praticada em crianças, estas que não têm poder de escolha, que não percebem porque é que são 

cortadas, que são o futuro das gerações seguintes e devem desenvolver a sua personalidade de um 

modo seguro, sem terem que sofrer consequências futuras devido a escolhas que adultos têm, que 

aos seus olhos não as prejudicam, mas cujas consequências negativas para a vida podem ser 

irreversíveis, e aqui refiro-me a qualquer prática nociva à saúde da criança. 
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Defendo que o tema da mutilação genital feminina deve ser cada vez mais abordado de 

modo a educar-se as comunidades praticantes, profissionais de saúde, profissionais jurídicos para 

os perigos desta prática junto das crianças, de modo a esta ser o mais reduzida possível e até 

eliminada e o que é visado nos Programas de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital 

Feminina, apesar de que a aplicação destes deveria ser mais abrangente, ou seja, não se 

concentrar tanto na zona da grande Lisboa e Vale do Tejo, mas sim por todo o país.  

O nosso legislador ao autonomizar o crime da Mutilação Genital Feminina optou, como se 

pode ver pelo debate politico, em aplicar as diretrizes da Convenção de Istambul em Portugal, sem 

se saber a realidade dos factos e ignorando o trabalho feito por aqueles que aplicam os Programas 

de Ação para a Eliminação Genital Feminina, e a efetivação jurídica do artigo 144º do CP para 

resolver casos relacionados com a MGF. Os problemas de índole social, como a MGF, não devem 

ser tratados pelo Direito Penal, mas o nosso legislador usou o direito penal para mostrar à 

sociedade que se importa, para mostrar à sociedade que acredita que a MGF é uma prática lesiva 

que deve ser penalizada. 

De todo o modo, e atendendo aos moldes que o artigo 144º A foi criado, penso que a 

autonomização do crime da MGF foi uma decisão precoce, se não mesmo, desnecessária. 
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