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PREFÁCIO

É

com imensa satisfação que subscrevo as palavras que antecedem a
apresentação pública do ―Relatório Estudo sobre o Acesso à Justiça
na Guiné-Bissau: Regiões de Cacheu, Oio e Sector Autónomo de
Bissau‖.Os trabalhos realizados, os factos apurados, as medidas
propostas e as recomendações que incorporam este Relatório, foram efectuados
no âmbito da cooperação do PNUD no domínio da área da Justiça com o Governo
e demais Instituições guineenses e assumem importância fundamental enquanto
instrumentos qualificados para concretizar as linhas programáticas definidas na
Política Nacional para o Sector da Justiça aprovada em Conselho de Ministros.
Sendo a Justiça, na Guiné-Bissau como nos outros países, determinante
para a consolidação e estabilidade da paz interna e decisiva para a construção
progressiva dum verdadeiro Estado de Direito Democrático, convém sublinhar
que tal afirmação apenas se torna eficaz, se e quando, todos os cidadãos, em
condições de igualdade, puderem aceder aos serviços disponibilizados pelas
instituições públicas para o exercício dos seus direitos e em especial as do Sector
da Justiça.
O Relatório em referência fornece significativos contributos sobre a
realidade guineense relativamente à situação das condições de Acesso à Justiça da
população em geral, nos três sectores em que foram efectuados trabalhos de
campo. Retrata com fidelidade as deficiências no funcionamento da justiça estadual, aponta as respectivas causas (meios
humanos, infra-estruturas, falta de proximidade, etc.). De forma particular, no que concerne aos mecanismos e actuações
no campo da justiça tradicional, sublinha a existência de algumas práticas susceptíveis de conflituarem com alguns direitos
humanos. Aborda, também, algumas práticas locais limitadoras do acesso aos legítimos órgãos encarregados de
administrar a Justiça. Destaca, por fim, a falta de informação, aconselhamento e acompanhamento proporcionado à
população para facilitar o exercício dos seus direitos mais elementares.
Os Capítulos do Relatório em que tal levantamento vem plasmado constituem, pretendem constituir, um ponto
de chegada nas escolhas que se nos colocam na encruzilhada da mudança, pois proporcionam o conhecimento do que
ainda não se pratica, do que se não pode continuar a ignorar e da falta de condições que garantam Acesso à Justiça
efectivo e igual para todos. Dá conta da situação real em que estamos nas regiões da Guiné-Bissau abrangidas pelo estudo.
Em simultâneo, noutros importantes Capítulos do trabalho agora apresentado, o Relatório constitui, pode constituir, o
ponto de partida necessário para a mudança nas condições de Acesso à Justiça. Sublinhamos, nesta matéria específica,
alguns dos mais relevantes aspectos e dados que o documento apresenta como fundamentais na escolha das medidas a
implementar para proporcionar verdadeiras e iguais condições de Acesso à Justiça a todos os cidadãos.
•
A caracterização dos grupos mais desprotegidos e desfavorecidos economicamente, enquanto
condicionante do Acesso;
•
As debilidades próprias do género e da idade e suas consequências negativas no Acesso à Justiça;
•
A problemática da falta de informação e aconselhamento jurídico de proximidade às populações, como
limitador do exercício de direitos;
•
A falta de condições de fortalecimento dos meios e mecanismos locais da justiça estadual;
•
A necessidade de enquadramento e articulação de mecanismos e práticas de resolução alternativa de
litígios, num contexto de legalidade.
Como responsável governamental pelo Sector da Justiça, confio em que o conteúdo do Relatório, constituirá não
só o ponto de partida para as mudanças planeadas no domínio do Acesso à Justiça mas instrumento privilegiado ao dispor
do Gabinete de Informação e Consulta Jurídica criado pelo Governo da Guiné-Bissau para intervir próximo das
populações mais desprotegidas.

Bissau, Abril de 2011

O Ministro da Justiça
Mamadu Saliu Jaló Pires
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O

estudo sobre o acesso à justiça nas
Regiões de Cacheu, Oio e Sector
Autónomo de Bissau, foi levado a
cabo no quadro do Programa de
Fortalecimento do Estado de Direito e Segurança,
implementado pelo PNUD em parceria com o Estado da
Guiné-Bissau/Ministério da Justiça, por uma equipa de
cinco consultores nacionais e uma consultora internacional,
que coordenou a equipa. O estudo teve uma duração total
de seis meses e decorreu entre Novembro de 2010 e Abril
de 2011, seguindo-se, em Maio de 2011, a divulgação de
resultados. A sua execução foi acompanhada por outras
agências das Nações Unidas, em especial, pela UNICEF,
UN Women e UNIOGBIS, bem como pela União
Europeia, que colaboraram na definição da metodologia e
da prioridade das questões a analisar e deram contributos
ao resultado final.
O estudo teve como objectivo geral efectuar uma
análise, englobando aspectos quantitativos e
essencialmente qualitativos, do panorama do estado do
acesso à justiça nas zonas mencionadas. Pretendeu-se, em
concreto, fazer o levantamento, o mais exaustivo possível,

Djumbai com crianças

dos obstáculos e dificuldades que a população enfrenta no
acesso à justiça, identificando neste âmbito os grupos
especialmente vulneráveis, bem como das dificuldades que
os servidores de justiça – englobando aqui quer as
autoridades estaduais de justiça, quer as autoridades
tradicionais de justiça - enfrentam ao prestar os
respectivos serviços. A finalidade foi a de definir pontos de
partida que permitam, no futuro, após a implementação
das estratégias da política nacional de justiça referentes ao
acesso à justiça, das recomendações (e, eventualmente de
outras medidas relacionadas com o objecto de estudo),
aferir da evolução no panorama geral do estado de acesso
à justiça nestas zonas piloto.

1

A análise teve por base a documentação e estudos
anteriormente realizados e implicou 29 deslocações ao
terreno nas duas regiões, incluindo visitas preparatórias
com reuniões gerais de primeiros contactos, trabalho de
campo e viagens de validação. Na Região de Cacheu,
visitámos os seis sectores e outras quatro localidades e na
Região de Oio, cinco sectores e seis outras localidades
(permanecendo na zona visitada, em regra, durante 2 ou 3
dias). Em Bissau, o esquema de trabalho foi diferente,
tendo como prioridade ir ao encontro das principais
estruturas estaduais de justiça, das mais activas ONGs e
associações de base no campo da protecção dos direitos
humanos e acesso à justiça (a título indicativo) e de
estruturas tradicionais, em vez da cobertura exaustiva das
zonas, embora, na fase do inquérito à população, nos
tivéssemos deslocado a diferentes Bairros (Militar, Reno,
Tchada, Mindará, Bandim, Copilum) e seleccionado grupos
com diferentes graus de instrução (universitário, 11.ª classe
e 6.ª classe).
O trabalho de campo envolveu entrevistas e
inquéritos às seguintes entidades/pessoas: i) autoridades
tradicionais de justiça (em cada zona visitada foram
identificadas as estruturas mais
relevantes, sendo de ressaltar que,
nestas entrevistas em ―método
djumbai‖, foram abordados assuntos
sobre os quais nunca foi feito
qualquer estudo); ii) representantes
d a s p r i n c ip a i s a u t o r i d a d e s
estaduais de justiça existentes nas
zonas seleccionadas (tribunais,
Procurador-Geral da República,
delegacias do MP, autoridades
policiais e Bastonário da Ordem dos
Advogados); iii) autoridades locais
(governadores de região e
administradores de sector), que
desempenharam um papel central na
facilitação de contactos com todas as
entidades, organizações e população;
iv) ONGs e associações de base
de protecção dos direitos humanos e
promoção do acesso à justiça,
especialmente das que representam
grupos vulneráveis; v) população
(através de inquérito anónimo) e vi)
grupos que inicialmente foram identificados como
potencialmente vulneráveis: mulheres, crianças e
refugiados, detidos e deficientes (contactámos
directamente estes grupos, realizando entrevistas em
―método djumbai‖).
A principal constatação é a de que o panorama
actual do estado do acesso à justiça nas zonas estudadas
está longe de se poder considerar satisfatório e de garantir
o acesso à justiça da população, em especial, dos grupos
vulneráveis, maxime mulheres e crianças. Depois da análise,
concluímos que os grupos dos refugiados e deficientes não
apresentavam características que lhes conferissem uma
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vulnerabilidade legal autónoma, sendo vulneráveis em
função da fraca capacidade económica ou fraco grau de
instrução. Elegemos como grupos vulneráveis as mulheres,
crianças e os detidos ilegalmente, bem como, em geral,
aqueles que têm mais baixa capacidade económica, menor
grau de instrução ou que habitem em zonas mais remotas
e distantes das estruturas estaduais de justiça.
Naturalmente, o referido panorama actual do
estado de acesso à justiça deve-se, em primeiro lugar, ao
contexto económico e social do país: a falta ou
insuficiência de estruturas estaduais próximas das
comunidades e vocacionadas para a protecção dos grupos
vulneráveis, a insuficiência económica e o baixo nível de
instrução da população prendem-se claramente com a
situação de desenvolvimento económico, social e político
da Guiné-Bissau. Também contribuem para este panorama
uma clara insuficiência de consciência jurídica da população
bem como o escasso conhecimento do funcionamento do
sistema estadual de justiça, um enquadramento legislativo
desactualizado e desgarrado da realidade guineense, e ainda
a deficiência global de mecanismos de articulação entre
todos intervenientes estudados: desde a justiça estadual,
passando pelas autoridades tradicionais à miríade de
ONGs e associações de base.
Finalmente, não podem ser ignoradas as questões
culturais e de mentalidade, que tanto condicionam a
realização da justiça tradicional (mas também, em menor
medida, a justiça estadual) e que, em muitos casos, vão ao
arrepio dos padrões mínimos de direitos humanos. As
práticas ―tradicionais nefastas‖, que ainda são uma
realidade nas zonas estudadas, consubstanciando claras
violações de direitos básicos, como a vida, a integridade
física, a liberdade de escolha, a igualdade, afectam
especialmente os grupos que têm menos possibilidades de
defesa e reacção, agravando a situação, já penosa, de uma
grande parte da população, em especial das mulheres e das
crianças.
A título de recomendação, o estudo indica a
necessidade de reforçar a presença do Estado/justiça
estadual nas regiões objecto de análise, através da aposta

clara na melhoria
do funcionamento das existentes (tribunais, delegacias do
MP e esquadras policiais) e da criação de estruturas nas
zonas mais desfavorecidas, bem como da criação de
estruturas vocacionadas para a protecção das mulheres e
crianças. Ainda ao nível das regiões, o estudo aponta a
necessidade de promover esquemas de colaboração entre
as autoridades tradicionais e estaduais e investir na
sensibilização/formação das autoridades tradicionais,
especialmente ao nível da protecção dos direitos humanos.
Em Bissau, a aposta deve ser fundamentalmente na melhor
coordenação entre as estruturas existentes, evitando
duplicações e criando mecanismos de articulação. Em todas
as zonas, o estudo aponta para a urgência na reabilitação
física das estruturas estaduais, na disponibilização de
equipamentos e meios de deslocação. É também urgente a
capacitação das ONGs e associações de base que tantas
vezes desempenham o papel que deveria caber ao Estado,
na protecção e promoção dos direitos humanos e no
acesso à justiça.
Ao nível do ordenamento jurídico em vigor, o
estudo recomenda uma revisão legislativa integrada e
realista que ofereça uma efectiva protecção jurídica a
situações que são vividas pela esmagadora parte da
população (em especial pelos grupos vulneráveis) e que
não conhecem ainda um tratamento legislativo adequado.
Finalmente, recomenda algumas pistas de
orientação para o trabalho dos Centros de Acesso à
Justiça, já em fase de implementação, e que podem vir a
constituir verdadeiros núcleos de conhecimento jurídico,
com a função de prestar orientação e consulta jurídica aos
grupos mais vulneráveis, de centralizar/articular as acções
de formação e sensibilização nas respectivas zonas de
actuação e de colaborar com elementos chave das várias
comunidades, bem como promover a articulação com os
mecanismos tradicionais de resolução de litígios.
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2. INTRODUÇÃO
2.1ESTUDO
2.1.1 Objectivo do Estudo

O

Quadro de Assistência das Nações
Unidas para o Desenvolvimento para
2008-2012 destaca o acesso à justiça
como uma das áreas em que a equipe
das Nações Unidas na Guiné-Bissau trabalhará durante os
próximos quatro anos.
O Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) define o acesso à justiça como:
―a capacidade das pessoas, principalmente daquelas que
pertencem aos grupos mais pobres e desfavorecidos para
procurar e obter uma solução através dos sistemas de justiça
formal e informal, de acordo com os princípios e parâmetros
dos direitos humanos‖.
Para lançar o seu apoio integrado aos sectores de
justiça formal e informal, o PNUD, em concertação com o
Ministério da Justiça e outros parceiros, seleccionou três
zonas piloto: as Regiões de Cacheu e Oio e o Sector
Autónomo de Bissau.
Para tal decidiu-se fazer previamente uma avaliação
de identificação das capacidades e dos obstáculos dos
cidadãos no acesso ao sistema judicial, bem como as
capacidades da polícia, dos tribunais, das prisões, dos
serviços de assistência legal e outros, da administração da
justiça. Foi ainda necessário realizar uma identificação das
autoridades tradicionais que administram justiça e quais as
suas relações com as autoridades estaduais de justiça.
A administração da justiça é um processo que
implica uma cadeia de decisões de vários actores. Assim,
entende-se que o sistema precisa de ser encarado como
um todo, desde o princípio até ao final do processo,
devendo ser dado apoio a todos os elementos e actores
do processo, e serem reforçadas as ligações entre os
vários actores de modo a assegurar uma coordenação
fluida e evitar congestionamentos que dificultem e
demorem o processo.
O estudo esteve ainda centrado nos grupos
vulneráveis, tendo em conta tanto a sua capacidade para
aceder à justiça como a capacidade dos operadores para
prestar serviços jurídicos.
O estudo baseou-se, assim, numa abordagem global
incidindo quer sobre os prestadores de serviços de
justiça (estadual ou tradicional) e sobre os respectivos
utilizadores, identificando, relativamente a estes as
―divisões‖ que existem na realidade da Guiné-Bissau no
acesso à justiça (desde os ―grupos imunes‖ aos grupos
vulneráveis).
Os resultados obtidos e o próprio processo serão
utilizados para apoiar os parceiros nacionais no desenho de
mecanismos nacionais para proporcionar um acesso
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igualitário à justiça. Os dados qualitativos e quantitativos
gerados proporcionarão uma linha de base necessária para
permitir intervenções efectivas nacionais de Monitoria e
Avaliação para o PNUD nesta área. Finalmente, os
resultados da avaliação contribuirão directamente para a
implementação dos novos programas para os próximos
dois anos.
Importa ainda
fazer
uma
nota
relativa à Política
Nacional para o
Sector de Justiça para
os anos de 2010-2015,
formulada
pelo
Ministério da Justiça
c o m
a m p l a
participação
da
sociedade, aprovada
em Conselho de
Ministros, que, através
da enunciação de
acções concretas,
pretende alcançar
―uma justiça com a
infraestrutura adequada
a atender as demandas
da sociedade, com actores judiciais devidamente qualificados e
possibilitando a todos o acesso à justiça e à cidadania‖. As
acções concretas a desenvolver, de acordo com aquela
política, são as seguintes:
Criação de uma infraestrutura adequada e melhoria
da infraestrutura já existente;
Execução de uma reforma legislativa;
Promoção de formação profissional e capacitação;
Garantia do acesso à justiça e cidadania.

2.1.2 Actividades e Metodologia
O estudo teve uma duração total de seis meses e
decorreu entre Novembro de 2010 e Abril de 2011.
A análise teve por base a documentação e estudos
anteriormente realizados e implicou 29 visitas de trabalho
de campo nas duas regiões, incluindo visitas preparatórias
com reuniões gerais de primeiros contactos, trabalho de
campo (sendo que a equipa permanecia na zona visitada,
em regra, durante 2 ou 3 dias) e viagens de validação.
Na Região de Cacheu, visitámos Bula, Canchungo,
Calequisse, Cacheu, Caió, São Domingos, Suzana, Ingoré,
Bigene, Jolmete e Pelundo. Na Região de Oio, visitámos os
respectivos sectores e arredores: Farim, Kanico, Mansoa,
Sansamhoto, Bissorã, Encheia, Maque, Binar, Nhacra,
Nhoma, Uco Grande, Cumere Mansabá e Olossato. Em
Bissau, o esquema de trabalho foi diferente, tendo como
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prioridade ir ao encontro das principais estruturas
estaduais de justiça, das mais activas ONGs e associações
de base no campo da protecção dos direitos humanos e
acesso à justiça (aqui a título indicativo). E, em vez da
cobertura exaustiva das zonas, na fase do inquérito à
população, deslocámo-nos a diferentes Bairros Militar,
Reno, Tchada, Mindará, Bandim, Copilum e seleccionamos
grupos com diferentes graus de instrução (universitário,
11.ª classe e 6.ª classe). O quadro resumo das localidades
visitadas e número de pessoas entrevistadas e inquiridas
encontra-se em anexo (ver ANEXO I).
O trabalho de campo envolveu entrevistas e
inquéritos às seguintes entidades/pessoas: i) autoridades
tradicionais de justiça (em cada zona visitada foram
identificadas as estruturas mais relevantes); ii)
representantes das principais autoridades estaduais de
justiça existentes nas zonas seleccionadas (tribunais,
Procurador-Geral da República, delegacias do MP,
autoridades policiais e Bastonário da Ordem dos
Advogados); iii) autoridades locais (governadores de
região e administradores de sector), que desempenharam

um papel central na facilitação de contactos com todas as
entidades, organizações e população; iv) ONGs e
associações de base de protecção dos direitos humanos
e promoção do acesso à justiça, especialmente das que
representam grupos vulneráveis; v) população (através de
inquérito anónimo) e vi) grupos que inicialmente foram
identificados como potencialmente vulneráveis: mulheres,
crianças e refugiados (contactámos directamente com
estes grupos, realizando entrevistas em ―método
djumbai‖), deficientes (através da associação que os
representa) e detidos (através de visitas à primeira e
segunda esquadras). Os documentos que serviram de base,
quer às entrevistas realizadas, quer ao inquérito encontram
-se em anexo (ver ANEXO II). O método ―djumbai‖
corresponde, grosso modo, a um método de focus group,
ou seja, realização de reuniões informais com
determinados grupos de população, onde as questões são
colocadas em forma de diálogo ou conversação.
A metodologia bem como os mecanismos de abordagem
à comunidade encontram-se melhor expostos nos quadros infra.
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MECANISMOS DE ABORDAGEM ÀS COMUNIDADES

Método
Djumbai

Mecanismo de abordagem ao grupo-alvo

Inquérito
Entrevista

2.2 GUINÉ-BISSAU
2.2.1 Enquadramento social e
económico da Guiné-Bissau
De acordo com os dados do INE, a Guiné-Bissau
conta, neste momento, com uma população estimada em
cerca de 1.520.830 habitantes registando, em 2010, uma
incidência de pobreza extrema na ordem dos 33%
(correspondente a 483.474 pessoas) e 69,3% relativamente
pobre, ou seja, a viver com menos de dois (2) dólares
americanos por dia1.
Com uma área geográfica total de 36.125 km2, dos
quais apenas 27.700 km2 constituem superfície emersa,

constituída por uma parte continental e uma parte insular
que engloba o Arquipélago dos Bijagós, composto por
cerca de 90 ilhas e ilhéus dos quais somente 17 são
habitadas, maioritariamente pela etnia bijagó. A GuinéBissau é constituída por oito regiões e pelo Sector
Autónomo de Bissau, 36 sectores administrativos
representados por várias secções e tabancas.
Aproximadamente 25% da população do país
concentra-se na capital Bissau por influência do elevado
índice de êxodo rural dos jovens, seguida das regiões
administrativas de Oio com 14,8% de população, Gabú
com 14,2%, Bafatá com 13,8% e Cacheu com 12,7%2.
De acordo com os dados constantes do relatório
―A Cooperação Portuguesa e o Reforço da Segurança Humana

_____________________________________________________________________

1. Inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza (ILAP2), Resultados definitivos, Janeiro 2011
2. RGPH 2009, in www.stat-guinebissau.com.
3. A Cooperação Portuguesa e o Reforço da Segurança Humana em Estados Institucionalmente Frágeis, CES – Centro de Estudos Sociais,
Coimbra 2008, p. 116.

5

Estudo sobre o Acesso à Justiça na Guiné-Bissau: Regiões de Cacheu e Oio e Sector Autónomo de Bissau

em Estados Institucionalmente Frágeis”3, a Guiné-Bissau
caracteriza-se, entre outras, por uma diversidade cultural
que comporta diferentes grupos étnicos, sendo os mais
representativos os Balantas (30%), os Fulas (20%), os
Manjacos (14%), os Mandingas (13%), os Papeis (7%), cada um
com a sua identidade linguística e cultural, e uma parte não
estimada de população crioula já distante da identificação étnica.
Também em termos religiosos a diversidade é regra: 50% de
animistas, 45% de muçulmanos e 5% de cristãos.
No plano linguístico, o crioulo é a língua (nacional)
transversal a todas as etnias constituindo assim o elo de
comunicação entre pessoas tanto na cidade como no
mundo rural e a língua oficial é o português. No entanto, a
língua portuguesa é pouco falada, sendo utilizada apenas
nos meios oficiais e por um pequeno número de
guineenses com um certo nível de escolarização.
Da proclamação unilateral da sua independência
política a esta data, a Guiné-Bissau tem passado por várias
vicissitudes de ordem política, social e económica que
muito influenciaram o ritmo de relacionamento entre as
suas instituições bem como entre estas e a sua população.
Estes relacionamentos são muitas vezes caracterizados por
um elevado nível de desconfiança dos utentes em relação
aos serviços públicos estatais (como, por exemplo, as
autoridades estaduais de justiça), motivado também pelo
fraco poderio económico dos utentes para solicitar os seus
serviços, o que vai criando um sentimento de resignação
devido à injustiça social imperante. Assim, vem
aumentando o número de pessoas que, mesmo em
situações de necessidade, preferem não recorrer a essas
instituições.
No plano político, a Guiné-Bissau é caracterizada
como um Estado frágil e vem sendo rotulada como NarcoEstado em função do presumível envolvimento de certas
figuras políticas no exercício de relevantes cargos estatais,
no tráfico de droga, aliado à situação de corrupção que
afecta a credibilidade de algumas das suas instituições4.

2.2.2 Breve evolução do sistema de
justiça na Guiné-Bissau
Não parece correcto falar da evolução do sistema
de justiça no Estado da Guiné-Bissau, sem antes fazer uma
breve referência ao Direito que vigorou no mesmo espaço
geográfico no período anterior ao seu nascimento: o
sistema colonial que vigorou na Guiné - portuguesa (actual

Guiné-Bissau), país que fazia parte da Nação portuguesa5.
Ao longo do século XIX, muitos diplomas foram
publicados em Portugal, entre os quais os decretos de 5 de
Outubro de 1869 e de 27 de Setembro de 1898, que
diziam peremptoriamente que todos os diplomas oficiais
publicados na metrópole deveriam ser também publicados
nas colónias. Já no século XX, por força da Portaria de 30
de Maio de 1911, o Governo provisório da República
portuguesa, viria a suscitar a observância dos referidos
diplomas6.
O exposto revela inequivocamente que antes da
proclamação da independência, vigorou na Guiné
Portuguesa o grosso do sistema jurídico português,
incluindo o de justiça.
É bom fazer referência que durante a época
colonial a justiça não era considerada um poder
verdadeiramente independente, pois vigorava em Portugal
e nos territórios de ultramar um regime ditatorial.
Com o nascimento do Estado da Guiné-Bissau, na
primeira sessão da Assembleia Nacional Popular reunida
em Boé, em 24 de Setembro de 1973, a Lei n.º 1/73 veio
consagrar no seu artigo 1.º que, ―a legislação portuguesa em
vigor à data da proclamação da independência da Guiné-Bissau
mantém a sua vigência em tudo o que não for contrário à
soberania nacional, à constituição da República, às leis
ordinárias e aos princípios e objectivos do Partido Africano da
Independência da Guiné e Cabo-Verde (P.A.I.G.C.)7”.
Nesta Constituição, para o poder judicial, o
legislador
reservou
apenas
três
disposições,
nomeadamente os artigos 54.º, 55.º e 56.º, revelando
assim, que a preocupação primária do legislador era a de
patentear a afirmação política do Estado.
Os tribunais não eram considerados órgãos de
soberania, pois a nomeação e promoção dos juízes
estava entregue à competência do Governo e por
isso, não tinham independência, pese embora no
artigo 57.º, 1ª parte, se dizer serem independentes, e
só deverem obedecer à lei e à sua consciência 8. O
mesmo aconteceu na primeira versão da Constituição
de 1984.
O exposto revela que nos primórdios da
independência da Guiné-Bissau não havia um sistema
judicial independente e existia claramente uma falta
de correspondência entre o que estava legislado
constitucionalmente e o praticado, consequência de
monopartidarismo.

________________________________________________________
4. Cfr., para maior desenvolvimento, A Cooperação Portuguesa e o Reforço da Segurança Humana em Estados Institucionalmente Frágeis, CES
– Centro de Estudos Sociais, Coimbra 2008.
5. O artigo 20.º da Constituição Portuguesa de 1822, de 23 de Setembro, dizia que “A Nação Portuguesa é a união de todos os portugueses
de ambos os hemisférios”.
6. Ver a Portaria de 30 de Maio de 1911, colecção da legislação promulgada pelo Ministério da Justiça durante o Governo provisório da
República, ed. Empresa Lusitana p.586. Para mais desenvolvimento do assunto, pode-se consultar os escritos de BRAIMA N’DAMI, “O
regime jurídico de apropriação dos recursos comuns e da titularidade comum no ordenamento jurídico guineense” (Relatório de Mestrado),
Lisboa, 2009, pp. 8 e ss.
7. BRAIMA N´DAMI, ob. cit., p. 10, criticou a técnica de revogação utilizada na referida disposição, pois no seu entender, obriga o
intérprete aplicador da lei a fazer um esforço diabólico de procurar desvendar na legislação portuguesa em vigor à data da proclamação
da independência da Guiné-Bissau o que contraria à soberania guineense, à Constituição, às leis ordinárias e aos tais princípios e
objectivos do P.A.I.G.C.
8. Ver, neste sentido, as referências feitas na Lei n.º 1/99, de 27 de Setembro (Estatuto Dos Magistrados Judiciais e do Conselho
Superior da Magistratura).
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Ainda na fase do partido único, importa referir que
existiam, de facto, 267 tribunais, denominados Tribunais
Populares de Base, nos quais administrava justiça um
colectivo de três juízes eleitos pela população local e
existia um representante do Ministério Público que era o
representante do partido na área. Este representante do
Ministério Público tinha que ter a 4.ª classe ou saber ler e
escrever, já para os juízes não era feita a mesma exigência.
Com a instauração da democracia pluralista, houve
em 1991 e 1993, a necessidade de se rever a Constituição
de 1984, e passou a constar com clareza no artigo 119.º,
que “os Tribunais são órgãos de soberania com competência
para administrar a justiça em nome do povo”. Nos artigos
120.º e 121.º da mesma Constituição fala-se
pormenorizadamente na independência do poder judicial e
dos respectivos juízes, contrariamente à Constituição de
1973 e à primeira versão de 19849.
Decorre também do artigo 5.º da Lei n.º 1/99,
de 27 de Setembro (Estatuto dos Magistrados
Judiciais e do Conselho Superior da Magistratura),
que os ―juízes julgam apenas segundo a lei e a sua
consciência e não sujeitos a ordens ou instruções‖. Os
magistrados judiciais são nomeados vitaliciamente
após um concurso público aberto pelo Conselho
Superior da Magistratura, e não podem ser
―transferidos, suspensos, promovidos, aposentados,
demitidos ou por qualquer forma mudados de situação‖,

_____________________________________________

senão nos termos preceituados no referido estatuto
(ver o artigo 7.º).
O Conselho Superior da Magistratura é o único
órgão com competência para apreciar o mérito
profissional dos magistrados e funcionários judiciais (cfr.
artigo 2º do Regulamento Interno do Conselho Superior
da Magistratura Judicial).
Em 1993, houve a necessidade de reorganizar os
serviços do Ministério de Justiça. Nesta altura, foram
criados os Tribunais de Sector, cuja Lei Orgânica consta do
Decreto-lei n.º 6/93, de 13 de Outubro, substituindo-se os
Tribunais Populares de Bases - típicos do sistema socialista
da antiga união soviética.
Os Tribunais de Sector “visam administrar a justiça
de forma simplificada e com base em ampla participação
popular” (cfr. artigo 1.º da Lei Orgânica dos Tribunais de
Sector). De referir ainda que estes tribunais privilegiam a
busca de consenso e equidade na resolução dos litígios
(cfr. artigo 2.º daquele diploma), competindo-lhes resolver
apenas as causas de menor complexidade (cfr. artigo 12.º
do mesmo diploma). Estes tribunais acabaram por
constituir uma solução semelhante aos Tribunais
brasileiros de Julgados de Paz.
A descrição pormenorizada da organização
judiciária guineense será efectuada no capítulo relativo à
estrutura e entidades do sistema estadual de justiça do
presente trabalho.

9. Em relação à independência do poder judicial, pode-se consultar também o artigo 3.º da Lei n.º 3/2002, de 20 de Novembro (Lei
Orgânica dos Tribunais).
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3. ESTRUTURA E ENTIDADES
DO SISTEMA ESTADUAL DE JUSTIÇA
Artigo 32.º da CRGB
―Todo o cidadão tem o direito de recorrer aos órgãos
jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos
reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça
ser denegada por insuficiência de meios económicos‖.

N

este estudo utilizaremos o termo
sistema estadual de justiça (SEJ)
ou autoridades estaduais de
justiça para referir as entidades
formalmente reconhecidas pelo Estado para administrar a
justiça ou colaborar na administração de justiça, que
incluem desde as autoridades policiais – como a Polícia de
Ordem Pública (POP) ou a Polícia Judiciária (PJ) - o
Ministério Público (MP), às entidades com competência
para julgar os processos - os Tribunais -, e as entidades
que asseguram a defesa - os advogados.
O
acesso
à
justiça
é
um
direito
constitucionalmente previsto nos termos dos artigos 32.° e
34.º da Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB)
e legalmente previsto no artigo 4.º da Lei n.º 3/2002, de 20
de Novembro - Lei Orgânica dos Tribunais (LOT).

3.1 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
Artigo 2.º da LOT
―Compete aos Tribunais Judiciais assegurar a defesa dos
direitos e interesses legalmente protegidos, reprimir a violação
da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesse
públicos e privados”.

Dentre os órgãos de soberania, os tribunais, à luz
do texto constitucional e da LOT, administram a justiça em
nome do povo (artigos 119. ° e 124. ° da CRGB e artigo
1.° da LOT). A CRGB consagra, nos termos do artigo 59.º,
o princípio da separação e independência dos órgãos de
soberania, estando os tribunais apenas subordinados à
Constituição e à lei10.
A organização judiciária da Guiné-Bissau comporta
duplo-grau de jurisdição, é encimada pelo Supremo
Tribunal de Justiça, que funciona normalmente como
tribunal de recurso e tem também competência de
fiscalização da constitucionalidade das leis, com sede em
Bissau (não existe um Tribunal Constitucional). O Tribunal
de Círculo, em Bissau, funciona como tribunal de segunda
instância, tendo competência para conhecer dos recursos
das decisões dos tribunais regionais. Este tribunal entrou
em funcionamento em Março de 2010, com três juízes
desembargadores e o juiz Presidente11. É composto por
uma câmara única.

_________________________
10. Ver os artigos 11.º e 12.º da LOT. O esquema detalhado da
organização judiciária está ainda bem desenhado no Relatório
Preliminar Final (2) – Estudo diagnóstico do Sector de Justiça na
Guiné-Bissau, Julho de 2008, p. 26.
11. Estes juízes foram seleccionados (por mérito) entre os juízes
dos tribunais regionais, beneficiaram de uma formação financiada
pelo PAOSED/UE e fizeram um estágio nos principais tribunais de
Lisboa, em Portugal antes de iniciarem as suas funções.

ORGANIZAÇÃO PREVISTA NA LOT AO NÍVEL
DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEGUNDA INSTÂNCIA
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ESTRUTURAS EXISTENTES AO NÍVEL
DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEGUNDA INSTÂNCIA

Câmara
única

Os Tribunais Regionais são tribunais de 1ª
instância, previstos inicialmente num total de nove:
Bissau, Buba, Gabú, Bafatá, Bissorã, Biombo, Bolama,
Cacheu e Tombali. Porém, actualmente, só funcionam
num número de cinco, no Centro (Bissau), Norte
(Bissorã), Leste (Bafatá e Gabú) e Sul (Buba).
De acordo com o artigo 52.º da LOT, estão
previstos ainda os seguintes tribunais de competência

especializada: Tribunais Cíveis, Tribunais Criminais,
Tribunais de Família e de Menores, Tribunais de
Trabalho, Tribunais Administrativos, Tribunais de
Comércio e Tribunais Marítimos. De facto, existem
apenas tribunais de competência genérica, sendo que
no Tribunal Regional de Bissau existe uma vara
criminal e uma vara cível com uma secção laboral, de
família e menores e um Tribunal de Comércio.

ORGANIZAÇÃO PREVISTA NA LOT AO NÍVEL DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
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ESTRUTURAS EXISTENTES AO NÍVEL DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

Existe ainda um Tribunal Militar (com competência
para julgar crimes militares, de acordo com a Lei n.º 2/78,
de 18 de Maio), um Tribunal de Contas (para fiscalizar a
legalidade e regularidade das receitas e despesas públicas,
apreciar a gestão financeira e efectivar a responsabilidade
por infracções financeiras, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 7/92, de 27 de Novembro) e um Tribunal Fiscal (com
competência para julgamento das matérias tributárias, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 10/84, de 3 de Março).
Os Tribunais de Pequenas Causas, vulgo, Tribunais
de Sector, não têm instância. Previstos inicialmente num
total de 42 (para todos os sectores das várias regiões e
seis em Bissau), só existem 22, sendo que 6 estão
instalados em Bissau: I Juízo no Bairro de Chão de Papel, II
Juízo no Bairro de Sintra (que não funciona), III Juízo no
Bairro de Pluba, IV Juízo no Bairro de Belém, V Juízo no
Bairro de Quelélé, VI Juízo no Bairro Militar e os restantes
nos diferentes sectores do país.
Uma inovação muito recente é a aprovação da
Lei Orgânica do Tribunal Administrativo pela ANP (cujo
diploma parece não ter sido publicado), que cria um
Tribunal Administrativo na Guiné-Bissau. Este diploma
vem reformular a organização judiciária administrativa
guineense, introduzindo um modelo novo que passa pela
criação de uma organização judiciária autónoma
(administrativa) e paralela à organização judiciária
comum12.

3.2 MINISTÉRIO

PÚBLICO (MP)

Um dos pilares fundamentais na administração da
justiça é o Ministério Publico, que consiste no «órgão do
Estado encarregado de, junto dos tribunais, fiscalizar a
legalidade e representar o interesse público e social e é titular
de acção penal» (125. °, n.º 1, da CRGB e artigo 1. ° da Lei
n.º 7/95, de 25 de Julho, Lei Orgânica do Ministério Público
— LOMP);
O Ministério Público organiza-se, nos termos do
n.º 2 do artigo 125.° da CRGB, como uma estrutura
hierarquizada sob a Direcção do Procurador-Geral da
República (PGR), que é nomeado pelo Presidente da
República (nos termos do n.º 3 daquele artigo).
Na posição seguinte da pirâmide temos um Vice–
Procurador-Geral que assiste o PGR, depois os
Procuradores Gerais Adjuntos, Procuradores da Republica
distribuídos pelos Tribunais superiores e delegados do
procurador colocados em diferentes tribunais regionais ou
sectoriais do país.
A Magistratura do Ministério Público é independente da
Magistratura Judicial e dos demais órgãos da administração
central e local (artigo 2.º, n.° 2, da LOMP) e goza de autonomia
orgânica e funcional, estando assim excluída a interferência de
outros poderes na sua acção concreta, salvo nos casos em que
actua como Advogado do Estado.
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3.3 POLÍCIA
Das nove forças policiais13, em processo de fusão e
reestruturação, vamos pôr em evidência essencialmente
duas: a Policia Judiciária (PJ) e a Polícia da Ordem Publica
(POP).

3.3.1 POLÍCIA JUDICIÁRIA
A PJ é o órgão de polícia criminal auxiliar da
administração da justiça, organizada hierarquicamente na
dependência do Ministro da Justiça, a qual tem por missão
coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação
criminal, desenvolver e promover acções de prevenção,
detecção e investigação da sua competência ou que lhe
sejam cometidas pelas autoridades judiciárias (Artigos 1°,
3° e 5.º do Estatuto Orgânico da Policia Judiciária —
EOPJ), aprovado pela Lei n.º 14/2010, de 15 de
Novembro).
Segundo o EOPJ, a PJ estrutura-se verticalmente e
compreende: a Directoria Nacional, com sede em Bissau,
que é o órgão superior da hierarquia da PJ; a Unidade
Nacional com sede em Bissau, as futuras Directorias com
sede em Bissau, Bissorã, Bafatá e Buba e futuras
inspecções, com sede em Canchungo, Catió, Gabú, e
Bubaque (artigos 20.°, 21.º e 25.º do EOPJ). Estes serviços
dispõem ainda de Secções e Brigadas.

3.3.2 POLÍCIA DE ORDEM PÚBLICA
A POP, enquanto força de segurança, uniformizada
e armada, com a natureza de serviço público e dotada de
autonomia administrativa, tem por missão assegurar a
legalidade democrática, garantir a segurança interna e os
direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei.
A POP está organizada hierarquicamente em
todos os níveis da sua estrutura, estando o pessoal com
função policial sujeitos a hierarquia do comando, nos
termos do artigo 1.º da Lei n.º 9/2010, de 13 de Maio, Lei
Orgânica da Policia da Ordem Publica (LOPOP). Até
recentemente, a POP não dispunha de nenhuma lei
orgânica, mas graças à nova legislação acima referenciada,
que instituiu uma nova estrutura, a POP passa a ter as
competências nas seguintes áreas tradicionais da segurança
interna: prevenção, ordem pública, investigação criminal e
informações, excluindo desta última as informações de
segurança, ou seja a POP exerce função de policia
administrativa e de polícia de investigação criminal, sem prejuízo
das atribuições da Policia Judiciária (Artigo 3.° da LOPOP).

Placa de identificação do Comissariado
de Polícia de São Domingos

É de salientar que a POP está expressamente
proibida de dirimir os conflitos de natureza privada. Assim,
nos termos do artigo 4.º da LOPOP, ―a POP não pode
dirimir conflitos de natureza privada, devendo, nesses casos,
limitar a sua acção à manutenção da ordem pública‖.
À luz da nova orgânica, é concebida uma estrutura
de comando que compreende um Comissariado Nacional
com os respectivos órgãos de conselho, de apoio e
consultoria, um gabinete de secretariado directo, três
Comissariados Nacionais Adjuntos que asseguram a
direcção e coordenação das unidades orgânicas de
Operações, Recursos Humanos e Logística e Finanças,
habilitando o Governo a definir o número, e as
competências.

3.4 ORDEM DOS ADVOGADOS
A Ordem dos Advogados, adiante designada por
AO, é uma pessoa colectiva de direito privado e de
utilidade pública dotada de personalidade jurídica e
autonomia administrativa e financeira representativa de
todos os que, de acordo com o estabelecido no Estatuto
da Ordem dos Advogados e demais disposições legais
aplicáveis, exercem a advocacia (artigo 1.° do Estatuto da
Ordem dos Advogados).
Das atribuições da OA, segundo o seu Estatuto,
destacamos as seguintes, com especial interesse para o
nosso estudo:
- Garantir o patrocínio judiciário;
- Coadjuvar na administração da justiça e realização
do Direito;
- Zelar, em colaboração com a lei e entidades
competentes pela defesa dos direitos e garantias individuais
dos cidadãos;
- Colaborar na criação e desenvolvimento de um
ordenamento jurídico adequado à realidade guineense.

___________________________________________________
12. Assim, prevê-se a criação de um Tribunal Administrativo, composto por duas secções e plenário:
- As secções apreciam, em primeira instância, os litígios jurídico-administrativos; e
- O plenário conhece dos recursos interpostos das decisões daquelas, bem como aprecia, em primeira instância, algumas questões.
As duas secções são compostas por três juízes, o que perfaz um total de seis juízes. Em plenário, funcionam as duas secções, reunindo
estes seis juízes e o Presidente do Tribunal Administrativo, o que perfaz um quadro total de sete juízes.
13. POP, PJ, Polícia de Intervenção Rápida, Polícia de Migração e Fronteiras, Polícia de Trânsito, Guarda Florestal, Polícia Marítima,
Guarda Costeira, Guarda Fiscal.
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4. ESTRUTURA E ENTIDADES DA JUSTIÇA TRADICIONAL
E REFERÊNCIA ÀS AUTORIDADES LOCAIS
4.1 AUTORIDADES

TRADICIONAIS

DE JUSTIÇA

N

o nosso estudo utilizaremos o termo
justiça
tradicional
(JT)
ou
autoridades tradicionais de justiça
(abreviadamente
autoridades
tradicionais), com a seguinte nota prévia: se determinados
estudos consultados utilizam a expressão ―justiça informal‖
outros utilizam o termo ―justiça tradicional‖ outros ainda o
termo ―justiça não estadual‖ para designar aquelas
entidades não formalmente reconhecidas pelo Estado mas
que, na prática, acabam por administrar a justiça e são
reconhecidas enquanto tais pela comunidade: são as
entidades com poder tradicional, como os Régulos, os
Comités de tabanca ou os Chefes de tabanca, mas em
certos casos, podem ser também entidades religiosas,
como os imames.

As autoridades tradicionais não se encontram
formalizadas ou institucionalizadas, não havendo, por
essa razão, qualquer registo fiável e actualizado das
mesmas. Acresce que estes ―órgãos e estruturas‖
variam de etnia para etnia, sendo que, relativamente à
mesma etnia ainda variam de zona para zona. Por vezes
a variação depende da tabanca (por exemplo, nos
arredores de São Domingos encontrámos, com três
quilómetros de distância, estruturas tradicionais
totalmente diversas).
O que acabou de ser referido, é extremamente
difícil mapear, com um grau razoável de fiabilidade, as
regiões objecto de estudo. Optámos, assim, por
entrevistar todas as autoridades tradicionais
que conseguimos identificar em cada sector
visitado, e é em relação a essas que incide a
nossa análise.
Além disso, utilizámos, como fonte
adicional, os dados preliminares da segunda fase
do Projecto de Recolha e Codificação do Direito
Consuetudinário vigente na República da GuinéBissau (“Projecto de recolha do Direito
Consuetudinário14”).
Em anexo (Ver ANEXO III) estão mais
pormenorizadas quer a função quer o acesso ao
cargo das autoridades tradicionais.
De um modo geral, as principais
autoridades tradicionais que conseguimos
identificar foram as seguintes:

- RÉGULO
Djumbai com autoridades tradicionais em Nhacra

A CRGB não reconhece expressamente o
pluralismo jurídico nem faz qualquer referência ao costume
como fonte de direito ou às autoridades tradicionais.
Apesar de tudo, ao nível infraconstitucional, existem várias
referências ou remissões aos usos e costumes (como o
artigo 24o. da Lei Florestal. e os artigos 2o., No. 3; 6o., No.
4, 17o.; 20o., No. 3, 44o., alínea a). Uma das disposições que
podemos citar ainda é alínea b) do artigo 2.º da Lei
Orgânica dos Tribunais de Sector (Decreto-Lei n.º 6/93, de
13 de Outubro), onde se refere que nestes Tribunais, ―os
usos e costumes não contrários à Lei expressa devem ser
privilegiados”. Este diploma aborda também alguns meios de
colaboração entre a justiça formal e reconhecidos membros da
comunidade através da figura dos ―assessores‖ dos juízes do
tribunal de sector (artigo 6.º).

É o responsável máximo, competindolhe servir como instância de recurso das
decisões dos outros órgãos e administrar a justiça
tradicional. Não existe em todas as etnias.
- CHEFE DE TABANCA:
O chefe de tabanca exerce o poder de decisão em
relação à tabanca e administra a justiça tradicional,
resolvendo os problemas menos graves e/ou actuando em
conjunto com o Régulo.

- COMITÉ DE TABANCA:
De acordo com os nossos dados, diferentemente
de outros órgãos do poder tradicional, os comités de
tabanca resolvem apenas as questões materiais do
interesse da comunidade (e não as espirituais ou ligadas ao

___________________________________________________
14. O Projecto foi levado a cabo pela Faculdade de Direito de Bissau e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, com o Financiamento do
PNUD e PAOSED/União Europeia e encontra-se ainda em execução, pelo que os respectivos resultados que aqui citamos não são
definitivos.
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mundo espiritual). Acima de tudo, o comité de tabanca
serve de elo de ligação entre o poder central e as
comunidades.
Na maior parte das etnias inquiridas no Projecto de
recolha do Direito Consuetudinário, esta entidade não é
reconhecida como poder tradicional (papeis, fulas,
mancanhas), mas não quer dizer que esta entidade não
tenha poder naquela zona: a leitura mais correcta parece
ser a de que simplesmente o poder tradicional não o
reconhece enquanto pertencendo ao elenco de
autoridades tradicionais daquela etnia. Na verdade, dada a
origem da figura, ou seja, o facto de ter sido inicialmente
indigitado pelo PAIGC, é normal que não tenha sido
―incorporado‖ pelas autoridades tradicionais como um par.
No entanto, é lhe reconhecida a competência para tomar
decisões e administrar justiça.

- CHEFES DE MORANÇA:
Tem o poder de gerir a morança. A sua
competência limita-se à resolução dos problemas
familiares.

- CONSELHO
GRANDES”

DOS

ANCIÃOS/”HOMENS

Em regra, consubstanciam o órgão consultivo do
Régulo e/ou do Chefe de tabanca.
A estas autoridades tradicionais devemos
acrescentar determinadas entidades religiosas que acabam
por exercer funções importantes de encaminhamento das
pessoas para a justiça e que, por vezes, administram justiça
em paridade com as anteriormente referidas. Destas, as
entidades que mais vezes ouvimos referenciadas no nosso
trabalho de campo são as seguintes:
- Imames;
- Pastores (da Igreja Evangélica);
- Padres (da Igreja Católica).
Se em relação aos pastores e padres, a função
principal parece ser a de contribuir para a resolução de
problemas menos graves através da promoção do diálogo
entre as partes (quando tal é possível), bem como
acabarem por encaminhar as pessoas para o SEJ, já os
imames parecem consubstanciar simultaneamente uma
autoridade religiosa e tradicional. Este fenómeno parece
explicar-se pela tradicional união entre poder temporal e
espiritual (e confusão entre o direito consuetudinário e os
mandamentos religiosos) característica das etnias
muçulmanas.
Excluímos da enunciação das entidades que
efectivamente administram a justiça, as entidades
meramente espirituais (como os irãs), embora com a
advertência de que, para muitas etnias, os espíritos são
muitas vezes, em última análise, quem apura a verdade
material, quem determina o culpado, enfim, quem
determina a solução material do caso.
A título meramente indicativo, podemos ainda
apontar as entidades tradicionais mais identificadas, de
acordo com os nossos dados, pela população nas regiões
de Cacheu e Oio:
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Que autoridades tradicionais
resolvem as questões na sua tabanca?
População inquirida na Região de Oio responde:
45,20%

16,43%

15,06%

16,43%
6,84%

RéguloComité de tabanca
Chefe de tabanca
Conselho de anciões
Imame

Embora a quantidade de pessoas inquiridas não
constitua uma amostra absolutamente representativa (55
em Cacheu e 50 em Oio), é significativo que a figura do
Régulo apareça bastante mais referenciada na Região de
Cacheu (36%) do que em Oio (cerca de 17%). Isto deve-se
ao facto de as etnias maioritárias nas duas regiões serem
diferentes e de as autoridades tradicionais variarem, como
já foi dito, de etnia para etnia: assim, na Região de Oio,
verifica-se uma forte presença da etnia balanta, que não
conhece o regulado. Já na Região de Cacheu quer a etnia
mancanha, quer a manjaca – que têm forte presença na
região - conhecem o regulado. É interessante notar que o
comité da tabanca, embora não seja reconhecido enquanto
autoridade tradicional ―própria‖ pelas restantes (dada a sua
origem como foi explicado a propósito desta figura), tem
grande implantação em ambas as regiões, e em ambas, é
mais referido do que o chefe de tabanca. É ainda
significativo notar que a figura do imame é referenciada
com peso significativo apenas em Oio, o que se explica
pela também forte presença de etnias muçulmanas na
Região – os fulas e os mandingas.
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4.2 REFERÊNCIA
AUTORIDADES LOCAIS

AO

PAPEL

DAS

A organização político-administrativa da GuinéBissau (consagrada na Lei n.º 4/97, de 2 de Dezembro),
prevê, enquanto órgãos da administração periférica do
Estado nas regiões, os seguintes:
Governador da Região, que tem, entre outras, a
competência de tomar as providências necessárias
para manter a ordem e tranquilidade pública,
proteger as pessoas e a propriedade e fazer
reprimir os actos contrários à ―moral e à decência
pública‖, de conformidade com a lei;
Administrador de Sector, que tem, entre
outras, a competência de executar e fazer cumprir
no Sector as leis e regulamentos administrativos.
A Lei não lhes confere, porém, qualquer poder de
administrar justiça ou dirimir os conflitos privados.
Durante o trabalho de campo, apercebemo-nos do
papel fundamental destas entidades nos sectores e
regiões estudadas: eles constituem, na prática, o elo de
ligação entre as entidades do SEJ e as autoridades
tradicionais e religiosas, bem como das ONGs e
associações de base.
Assim, quando foi necessário organizar reuniões
gerais com todas as entidades para uma primeira
abordagem ao estudo, foi aos administradores de sector
que recorremos e foram eles que fizeram a ponte com
todas as entidades que viemos a entrevistar.
Nalguns casos, apercebemo-nos também que os
administradores de sector medeiam conflitos entre
instituições e até, de alguma forma excedendo as suas
competências, conflitos entre os particulares. Isto acontece
por falta da presença das entidades do SEJ nas localidades
do interior e porque estas entidades acabam por gozar de
um prestígio natural que faz com que as próprias pessoas
os procurem para ajudar na resolução dos litígios.
Independentemente destes pequenos desvios, que
sucedem pontualmente, não é demais destacar a função
real
destas
entidades,
que
consubstanciam
verdadeiramente uma presença do Estado nas regiões,
conseguem fazer a ponte entre os vários ―poderes‖ e ter
autoridade suficiente para, de alguma forma, controlar o
insuficiente funcionamento das restantes entidades.
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5. CARACTERÍSTICAS DAS REGIÕES DE CACHEU
E OIO E DO SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU
5.1 REGIÃO DE CACHEU

C

acheu é uma das regiões situadas na
zona norte da Guiné-Bissau, com uma
área total de 5.174,9 km2. Esta região
compreende formalmente seis sectores
administrativos (Cacheu, Canchungo, Caió, Bula, São
Domingos, e Bigene), embora com a mudança do
administrador de Cacheu para Calequisse, esta localidade
acabe por funcionar, na prática, como um sector. Em todos
estes sectores temos administradores de sector, estando o
Governador da Região sediado em Cacheu.
Não obstante ser uma região predominantemente
migratória, sobretudo a população residente na sua parcela
territorial ao sul do Rio Cacheu, as remessas dos
imigrantes não conseguem fazer dela a mais próspera de
todas as regiões, deparando-se neste momento com a
incidência da pobreza extrema (pessoas vivendo com
menos de 1$ diário) na ordem de 42,8% e da pobreza
relativa na ordem de 80,5% da sua população, ou seja, num
total de 191.516 pessoas residentes nessa região, 82.044
vive com menos de um dólar por dia e 154.160 vive com
menos de dois dólares americano, respectivamente15.

são os seguintes: Roubo de gado, problemas
familiares, delimitação de terreno, questões
sucessórias, violência sexual e homicídios.
Quando questionámos a população, em sede de
inquérito, quanto aos problemas que mais são ―levados‖ ao
SEJ, novamente confirmámos que são os roubos de gado e
os problemas familiares, delimitação de terrenos, questões
sucessórias, agressões, homicídios, dívidas ou ocupação
abusiva (ver gráfico).

Finalmente, da reunião que tivemos com várias
entidades da justiça tradicional, estadual e representantes
da sociedade civil para fazer um primeiro diagnóstico das
dificuldades no acesso à justiça específicas da Região de
Cacheu, foi-nos dito que, em toda a região, a população
com maiores dificuldades no acesso à justiça estadual é
aquela que pertence às tabancas mais distantes das sedes
do sector e as ilhas, como Pecixe e Jeta

As actividades económicas predominantes nesta
região são: recolha e comercialização da castanha de caju,
produção de óleo de palma, venda de produtos diversos
nas grandes feiras «lumos» realizados em maioria dos
sectores que compõe a região.
Cacheu é região que apresenta um maior leque de
grupos étnicos (maioritariamente Manjaca, mas também compõe
de Balantas, Mancanhas, Felupes, Fulas, Cassangas, etc.) e,
consequentemente, uma grande diversidade cultural.
Dos djumbais com as autoridades tradicionais,
conseguimos perceber que os problemas que estes
reconhecem como mais frequentes na Região de Cacheu

___________________________________________
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15. ILAP2 (2011: Quadro 21)

5.2 REGIÃO DE OIO
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Predominantemente habitada pelos Balantas e
Mandingas, Oio, para além de ser a terceira região mais
extensa em termos de superfície por quilómetros
quadrados (5.402,4km2), é também a terceira região mais
populosa da Guiné-Bissau a seguir ao Sector Autónomo de
Bissau (SAB) e à região de Gabú, respectivamente, com
uma população de 202.418 habitantes, onde a grande
maioria da sua população vive de agricultura de
subsistência, pecuária e comércio de pequena escala,
realizado com maior intensidade nos dias dos «lumos»
realizados em todos os sectores (Farim, Mansabá, Mansoa,
Bissorã e Nhacra) que compõem esta região. As
actividades agro-pecuárias constituem também as principais
fontes de conflitos entre a sua população, maioritariamente
motivados pelo furto e roubo de gado ou pelos danos
provocados pelos animais aos cultivos de pessoas
singulares ou de aldeias vizinhas, resultando em homicídios
e rixas entre famílias ou pessoas pertencentes a tabancas e/
ou etnias diferentes.

Reunião geral em Mansoa no dia 10 de Dezembro de 2010

extrema: a Região de Oio é a região mais pobre da GuinéBissau, quer no que respeita à pobreza extrema, quer no
que respeita à pobreza relativa.
Dos djumbais com as autoridades tradicionais,
conseguimos perceber que os problemas que estes
reconhecem como mais frequentes na Região de Oio são
os seguintes: roubos de gado, violência física, delimitação
de terreno, conflitos entre os agricultores e os pastores e
problemas familiares. Seguidamente, estas autoridades
indicaram ainda outros roubos e problemas de dívidas.
Quando questionámos a população, em sede de inquérito,
quanto aos problemas mais são ―levados‖ ao SEJ,
novamente confirmámos que são roubos de gado,
agressões (violência física), bem como a delimitação de
terrenos. É curioso ainda que, de acordo, com os dados do
inquérito, são mencionados os conflitos étnicos (ver o
gráfico).

A região de Oio tem administradores de sector em
Farim, Bissorã, Mansoa, Nhacra (embora não esteja em
exercício) e Mansabá, residindo o Governador da Região
em Farim.
Devido à sua extensão territorial e à reduzida
implantação das estruturas dos tribunais, parte
considerável desses problemas, quando não é resolvido
por via da justiça privada, são submetidos ou às
autoridades policiais ou às autoridades tradicionais de
justiça.
Sendo que a supracitada actividade pecuária não
reveste de um fim comercial, mas é essencialmente
destinada a patrocínio de grandes cerimónias rituais como
o fanado, o toca chouro ou casamento, na etnia balanta, e
para os gamus, na etnia mandinga, as grandes manadas de
vacas que muitas pessoas desta região dispõem acabam por
não ter influência considerável na redução da pobreza,
tendo por isso 73% (correspondente a 147.863 pessoas) da
sua população a viver na situação de pobreza relativa, ou
seja, com menos de 2$ americano por dia, enquanto 45%
(correspondente a 92.332 pessoas) vivem numa pobreza

Em relação às zonas com maiores dificuldades de
acesso às estruturas estaduais, foram apontadas (na
reunião que tivemos com várias entidades da justiça
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tradicional, estadual e representantes da sociedade civil
para fazer um primeiro diagnóstico das dificuldades no
acesso à justiça específicas da Região de Oio), tal como a
Região de Cacheu, as zonas rurais mais distantes das sedes
do sector, como Jugudul, N’tchalé e Bissak.
No terreno, verificámos que, em comparação com
a Região de Cacheu, na Região de Oio, os conflitos entre
tabancas (nalguns casos inter-étnicos, mas noutros entre
tabancas da mesma etnia) ―saltam à vista‖, parecendo ser
muito frequentes e assumir dimensões preocupantes,
podendo configurar verdadeiras ―guerras entre tabancas‖.
Os casos que nos foram relatados tiveram por base roubos
de gado e consequentes reacções, que levaram a agressões
físicas e até a homicídios. Um destes exemplos é estudado
como ―caso de estudo‖ no presente relatório.

5.3 SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU

Tratando-se da capital política e económica, Bissau
é a mais populosa de todas as regiões da Guiné com uma
população de 371.610 habitantes, embora sendo a mais
pequena em termos de superfície, habitada por pessoas
pertencentes a todas as etnias e religiões existentes no país
incluindo a maioria da população estrangeira, com uma
incidência de pobreza extrema na ordem de 33%.
Sede dos principais tribunais em termos da
hierarquia do poder judicial a saber: o Supremo Tribunal
de Justiça e o Tribunal de Círculo, dispõe também do
maior Tribunal Regional do país, incluindo nele as varas
para diferentes especialidades jurídicas e seis Tribunais de
pequenas causas. A estas estruturas judiciárias acrescem
ainda alguns Tribunais especializados como o Tribunal
Fiscal, o Tribunal de Contas, o Tribunal Comercial e o
Tribunal Militar.
Diferentemente das regiões, os principais
problemas com que os citadinos de Bissau se deparam não
têm como causa os furtos ou roubos de gado nem os
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conflitos entre tabancas. Além disso, são, na sua grande
maioria, resolvidos pelas autoridades estaduais de justiça,
tendo em conta que a legitimidade dos poucos regulados
(de Reino N´djaka, Antula, Caracól-Bandim, Plack, CashnaBairro Militar e Kric) em matéria de resolução de conflitos,
é quase nula.
De acordo com os dados do nosso inquérito, em
Bissau, os problemas mais levados ao SEJ prendem-se com
roubos/furtos e agressões (ou ofensas à integridade física).
Seguidamente é apontada a violência doméstica. Com
menor incidência, são ainda apontados os crimes contra a
vida, as injúrias e difamações, a delimitação de terrenos, as
burlas, a violação sexual de crianças, problemas entre
vizinhos e realidade do tráfico de droga que nem sequer é
referida nas outras duas regiões estudadas (ver gráfico).
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6. PANORAMA DO ESTADO DA JUSTIÇA NAS REGIÕES
DE CACHEU E OIO E SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU
6.1 SISTEMA ESTADUAL DE JUSTIÇA

A

“O Estado acaba onde acaba o alcatrão”
(Representante do Ministério Público)

s debilidades relativas aos meios
materiais: infra-estruturas, equipamentos
e meios de deslocação estão já bem
documentadas, entre outros, no Estudo
Diagnostico do Sector da Justiça na Guiné-Bissau (de 2008),
que delas faz uma descrição muito completa (ver Anexo
IV), bem como no documento relativo à Política Nacional
para o Sector de Justiça (2010-2015), do Ministério da
Justiça. As mesmas não parecem sofrido grandes alterações
no passado recente, pelo que não entendemos que se
justificasse fazer um levantamento com o mesmo grau de

exaustividade. Não obstante, a análise que foi feita
pelo presente estudo das debilidades materiais
genéricas nas Regiões de Cacheu e Oio, bem como
em Bissau, consta do Anexo IV. Para uma melhor
visualização no mapa das três zonas objecto de estudo
importa consultar o ANEXO V.
Em relação às estruturas existentes e aos
respectivos meios humanos, constatámos que são
claramente insuficientes para assegurarem um normal
funcionamento das instituições, pelo que parece
importante fazer-lhes uma especial referência.

6.1.1 Tribunais e Ministério Público
Nas três zonas objecto de estudo, o panorama a
nível dos tribunais é o seguinte:

TRIBUNAIS EXISTENTES NAS TRÊS ZONAS OBJECTO DE ESTUDO
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Em relação à Região de Cacheu, apurámos que
existem juízes que acumulam funções em diferentes
localidades. Por exemplo, apenas um juiz desempenha
funções em Canchungo e Cacheu, apenas um juiz presta
serviços em São Domingos e Ingoré e, igualmente um
único juiz desempenha funções em Bula e Safim. Este
aspecto demonstra claramente que o sistema não tem o
número de juízes suficiente para cobrir todos os tribunais
da região.
O problema dos recursos humanos dos tribunais
da região de Cacheu, não se limita apenas ao nível de
quantidade dos juízes, abrange também os aspectos
relacionados com o nível de formação: constatamos que a
totalidade dos juízes não tem licenciatura (nem em Direito,
nem noutras áreas). De facto, em São Domingos, o
Ministério Público e as autoridades policiais apontaram a
falta de formação dos operadores judiciais como um dos
maiores obstáculos da realização de justiça naquela
localidade.
Quanto ao Ministério Público, existem Delegados do
Ministério Público que prestam serviços em mais do que
uma localidade:
As localidades de Canchungo e Cacheu são
assegurados por dois Delegado (ambos colocados nos dois
tribunais) e as localidades de Bula e Safim também estão na
mesma situação, apesar de Safim não pertencer a Região
de Cacheu. Em relação ao nível de formação, apurámos
que, com excepção de um dos delegados colocados junto
dos tribunais de sector de Cacheu e Canchungo, a
totalidade dos delegados colocados junto aos tribunais
destas localidades não tem Licenciatura em Direito.

Cacheu

Em relação à Região de Oio, visitámos os
sectores de Farim, Mansoa, Bissorã e Nhacra. Em cada uma
destas localidades, visitámos ainda algumas secções/
tabancas19.
Constatámos que só está a funcionar regularmente
o Tribunal Regional de Bissorã, com três juízes. Não existe
nenhum tribunal sectorial a funcionar regularmente.
Importa referir a situação de Mansoa, onde existe um juiz
nomeado, mas este não está frequentemente no tribunal
por causa das péssimas condições. Em Nhacra, tínhamos
apurado, na primeira deslocação para esta localidade, que
não havia juiz há um ano, mas na fase de validação do estudo,
fomos informados que houve novas nomeações e que o juiz de
Mansoa passou a prestar serviço também em Nhacra.
Portanto, a conclusão que podemos tirar em
relação à região de Oio é que em toda a região, só existem
quatro juízes: três no Tribunal Regional de Bissorã e um
que presta serviços nos tribunais sectoriais de Mansoa e
Nhacra. Todos os três juízes do Tribunal Regional têm
Licenciatura em Direito.
Por outro lado, na Região de Oio, apurámos que
existem Delegados do Ministério Público colocados no
Tribunal Regional de Bissorã, no Tribunal Sectorial de
Mansoa e Nhacra.

Oio
Tribunal de Sector
Tribunal de Sector de
Nhacra

Juízes

1 Juiz
(não lic.)

Delegados do
MP
1 Delegado do
MP
Lic.
1 Delegado do
MP
Lic.
Nenhum
delegado do MP

Tribunal de Sector

Juízes

Delegados do
MP

Tribunal de Sector de
Mansoa

Tribunal de Sector de
Safim*
Tribunal de Sector de
Bula

1 Juiz
(não lic.)

1 Delegado do
MP
(não lic.)

Tribunal de Sector de
Farim

Nenhum
Juiz

Tribunal Regional
em Oio

Juízes

Delegados do
MP

Tribunal Regional de
Bissorã

3 Juízes
Lic.

2 Delegados
Lic.

Tribunal de Sector de
Canchungo

1 Juiz
(não lic.)

Tribunal de Sector de
Cacheu
Tribunal de Sector de São
Domingos
Tribunal de Sector de
Ingoré

1 Juiz
(não lic.)

*Não faz parte da região de Cacheu

2 Delegados do
MP
(1 lic. e 1 não
lic.)
1 Delegado do
MP
(não lic.)
1 Delegado do
MP
(não lic.)
1 Delegado do
MP
(não lic.)

Por fim, resta falar de Bissau. Em Bissau, para além
do Supremo Tribunal de Justiça e do Regional de Bissau,
visitámos o Tribunal Sectorial de Belém, o Tribunal
Sectorial de Quelélé, o Tribunal Sectorial de Plubá e o
Tribunal Sectorial de Bairro Militar. De facto, existem
juízes em todos estes tribunais, mas os colocados nos
tribunais sectoriais de Belem, Quelélé, Plubá e Bairro
Militar não têm Licenciatura em Direito.
Resumindo, existem juízes a prestar serviço em
mais do que um tribunal, nem todos os tribunais têm juiz
nomeado e, geralmente, os juízes dos tribunais de sector
não têm Licenciatura em Direito.

__________________________________________________
19. Em relação a Farim, visitamos Hafia e Bantandjam; no sector de Bissorã, visitamos Encheia, Binar e Maquê; em relação a Nhacra,
visitamos Cumeré, Uco Grande e Nhoma e em relação a Mansoa, visitamos Semsanhoto.
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Em Bissau, para além da Procuradoria-Geral da
República existem delegados do MP junto do Tribunal
Regional de Bissau e dos tribunais sectoriais de Belem,
Quelélé, Plubá e Bairro Militar. No entanto, os Delegados
colocados nestes tribunais sectoriais não têm Licenciatura
em Direito. Existe ainda a Curadoria de Menores a
funcionar junto da Secção Laboral, de Família e Menores
do Tribunal Regional de Bissau.
Portanto, a conclusão em relação à situação dos
recursos humanos dos delegados do MP junto dos
tribunais não foge à regra. Há delegados a exercer funções
em mais do que um tribunal e maioria dos delegados
colocados juntos dos tribunais sectoriais não têm
Licenciatura em Direito.

14 Juízes
Conselheir
os
4 Juízes
Desembarg
adores

Delegados do
MP
2 Procuradores
Gerais
Adjuntos – Lic.
2 Procuradores
da República
Lic.

Vara
Crime

9 Juízes
Lic.

11 Delegados
Lic.

Vara
Cível
Secção
Laboral,
de Família
e
Menores

6 Juízes
Lic.

2 Delegados
Lic.

4 Juízes
Lic.

4 Delegados
Lic.

Tribunal de Sector de
Belém

1 Juiz
Não lic.

2 Delegado
1 Lic. e 1 não
lic.

Tribunal de Sector de
Quelélé

1 Juiz
Não lic.

2 Delegado
Não lic.

Tribunal de Sector de
Plubá

1 Juiz
Não lic.

2 Delegado
Não lic.

Tribunal de Sector de
Bairro Militar

1 Juiz
Não lic.

2 Delegado
Não lic.

Tribunal de Sector de
Chão de Papel

Um Juiz
Não lic.

1 Delegado
Lic.

Tribunal de Sector de
Sintra

Não
funciona

Não funciona

Tribunais de Bissau
Supremo Tribunal de
Justiça
Tribunal de Circulo

Tribunal
Regional
de Bissau

Juízes

6.1.2 Autoridades policiais
Na Região de Cacheu, com excepção de Suzana
e Pelundo, em todas as restantes localidades visitadas
existem autoridades policiais ligadas ao Ministério de

Interior. Normalmente, existem em cada localidade um
Delegado de Serviços de Informação de Estado, um
Delegado de Comissariado da Polícia de Ordem Pública e
um Delegado de Protecção Pública (sendo que este último
só existe nos sectores). São pessoas que, apesar de terem
já experiência oriunda dos anos de serviço, muitas vezes
não têm formação adequada para o cargo, outras vezes
precisam de actualizar os conhecimentos, na medida em
que são pessoas formadas há muito tempo.
Um outro problema que se coloca ao nível dos
recursos humanos das entidades policiais é o facto de não
possuírem número de agentes suficiente para o serviço.
Para terminar, importa sublinhar que esta região
tem um posto de polícia marítima em Cacheu e não conta
com nenhum elemento de polícia judiciária.
A Região de Oio não foge à regra: mais uma vez
as autoridades policiais estão em todas as localidades
visitadas, com excepção à Maquê (que é uma tabanca),
Cumeré e Uco Grande. Encontramos polícias em Farim, Mansoa,
Bissorã, Mansabá, Olossato, Nhacra, Encheia e Binar.
Nesta região, tentámos fazer um estudo mais
aprofundado ao nível do número dos agentes da POP, para
confirmar a sua insuficiência. Com efeito, apuramos que,
incluindo os responsáveis, o Comando de POP de Bissorã
tem 15 elementos, Mansoa tem 7, Farim tem 10, Nhacra
tem 6, Olossato tem 2, Binar 1, Encheia 1 e Mansabá 5.
Importa sublinhar que os números avançados nem sempre
correspondem ao número de agentes operacionais no terreno.
Por exemplo, dos 15 elementos efectivos de Bissorã, fomos
informados de que apenas 4 elementos estão em condições de
prestar serviço. Os outros são pessoas já com certa idade e estão
em processo de reforma.
Quanto ao nível de formação, detectamos que
muitos agentes não têm qualquer formação nenhuma,
apenas alguns têm formação de base, mas que estão a
precisar de reciclagens, pois já faz muito tempo que
receberam a formação. Esta região também não tem
agentes de Policia Judiciária.
Bissau tem uma estrutura mais complexa das
autoridades policiais. Para além da Polícia de Ordem
Pública existe a Policia Judiciária. Em relação à POP,
existem esquadras de polícias em muitos bairros20. No
âmbito do nosso estudo, visitamos a 1.ª Esquadra, 2.ª
Esquadra, 5.ª Esquadra (Zona 7), a 6.ª Esquadra (Antula).
Apesar de estas Esquadras terem mais agentes do que nas
regiões, a problemática ao nível de formação é a mesma.
Existem alguns elementos com formação de base, mas
estes precisam de reciclagem para actualizar os
conhecimentos.
A Polícia Judiciária ainda está concentrada apenas
em Bissau, mas nos termos do Decreto-Lei n.º 14/2010, de
15 de Novembro, está previsto o seu desmembramento
para outras localidades do país.

______________________________________________

20. No Centro da Cidade, em cupelum de cima, em Luanda, na Zona 7, em Antula, em Brá, em Luanda e Bandim 2.
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6.1.3 Advogados
Em relação aos advogados, da entrevista que
tivemos com o Bastonário da Ordem dos Advogados,
apurámos que existem 92 advogados no exercício das suas
funções, para além dos estagiários. Entre estes advogados,
há apenas duas mulheres.
Em relação à distribuição destes, o nosso interlocutor
informou-nos de que todos os advogados estão profissionalmente
domiciliados em Bissau e que, na sua opinião, não se justifica que
os advogados residam nas regiões, uma vez que o território da
Guiné-Bissau é relativamente pequeno.

6.1.4
Obstáculos
do
funcionamento do sistema estadual de
justiça desde a apresentação da
queixa/interposição do processo à
execução da sentença
De acordo com os dados do nosso estudo, nas
regiões a maioria dos inquiridos responde que não é fácil
recorrer às autoridades estaduais de justiça, enquanto que
em Bissau a percentagem de respostas negativas e positivas
se aproxima (ANEXO VI). Importa, porém, filtrar estes
dados, pois a população que inquirimos habitava ou nas
sedes de sector ou em tabancas não muito distantes das
mesmas, onde existem algumas estruturas estaduais, o que
nos leva a crer que, caso tivéssemos entrevistado
localidades mais distantes, os números seriam ainda mais
significativos.
Quanto aos motivos pelos quais a população tem
dificuldades ou apresenta resistência em recorrer às
autoridades estaduais e a prosseguir com o processo, dos
dados recolhidos junto dos vários destinatários do estudo
(em especial, das autoridades estaduais e das ONGs ou
associações de base), concluímos que os motivos mais
referidos são os seguintes:

Obstáculos à apresentação de uma
queixa/interposição de um processo
judicial
Falta de conhecimento sobre os direitos humanos e
formas de reacção perante as autoridades estaduais
de justiça;
Falta de instrução;
Falta de recursos financeiros;
Questões de mentalidade e tradição, que estão
ligadas (especialmente nas regiões) ao recurso a
outras formas de resolução dos conflitos, maxime o
recurso à justiça tradicional;
Insuficiência de estruturas estaduais ou falta de
estruturas próximas;
Falta de confiança nas autoridades estaduais;
Morosidade e burocracia do sistema estadual de
justiça;
Corrupção
Interferência dos ―grupos imunes‖ (militares,
políticos, pessoas com forte poder económico, etc.)
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Obstáculos durante o processo judicial
Insuficiência de meios económicos por parte do
queixoso para prosseguir com a acção
Ausência de condições de infra-estruturas para o
funcionamento dos tribunais
Falta de colaboração entre as diferentes instituições que
intervêm na realização de justiça
Baixo nível de capacitação e formação dos recursos
humanos que intervêm na prestação dos serviços
Não envolvimento do poder tradicional na realização de
justiça
Falta de fiscalização das autoridades estaduais de justiça
Falta de meios de transporte para deslocação
Falta de materiais de serviço
Falta de recursos humanos
Falta de instalações para os operadores judiciais
deslocados
Falta de informatização dos processos
Falta de legislação e livros
Corrupção
Interferência dos ―grupos imunes‖ (militares, políticos,
pessoas com forte poder económico, etc.)

Obstáculos à execução da sentença
Falta de estabelecimentos prisionais
Falta de meios de deslocação
Falta de recursos humanos
Falta de bens (dos particulares) para penhorar
Falta de condições de segurança dos operadores
judiciais
Interferência dos ―grupos imunes‖ (militares, políticos,
pessoas com forte poder económico, etc.)

Antes de terminar a abordagem dos aspectos
relativos às debilidades, importa analisar o estado das
relações entre as entidades do sistema estadual de justiça.
Embora os dados do nosso estudo apontem que a
maioria das entidades entrevistadas nas regiões consideram
que a relação é boa, em Bissau a situação é mais
preocupante, na medida em que 42% responderam que era
má e 21% razoável (ver ANEXO VI).

As entidades que responderam que a relação é
razoável ou má apresentaram como justificação a falta
de confiança entre as entidades, falta de conhecimento
das respectivas competências e muita burocracia para
fazer deslocar agentes da POP para auxiliar na
efectivação das decisões.
Podemos concluir que, de facto, o funcionamento
do sistema estadual de justiça é débil. Carece de uma
intervenção séria no âmbito da estruturação, condições
materiais e de recursos humanos e de uma fiscalização
séria do desempenho das funções das autoridades que o
compõem.
O orçamento geral do Ministério da Justiça, bem
como dados orçamentais relativos aos custos com as
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estruturas judiciárias e polícias foram compilados, com
base no documento da Política Nacional para o Sector de
Justiça e encontram-se em anexo (ver ANEXO VII)

6.1.5 Segurança
questão dos registos

jurídica:

a

Embora constitua uma questão acessória ao acesso
à justiça, a questão dos registos, através dos quais é
garantida a segurança jurídica, é absolutamente essencial:
para saber, entre outras coisas, a data de nascimento,
filiação ou estado civil de certa pessoa, para determinar se,
de facto, uma pessoa morreu antes de começar o processo
de herança; para saber de quem é um determinado
terreno, casa, ou automóvel (para efectuar com segurança
um negócio jurídico, tendo por objecto estes bens), etc..
Neste estudo, analisámos, em especial, a situação
do registo civil (sobretudo das crianças) e predial: o registo
de nascimento das crianças porque consubstancia a
concretização de um direito fundamental, e o registo do
direito ao uso e fruição (direito de superfície) do terreno
porque as discussões sobre a titularidade e delimitação
deste são um dos problemas mais frequentes nas
comunidades entrevistadas: confirmamos esta realidade no
terreno, tanto junto da população e associações de base,
como junto das autoridades tradicionais.
A análise mais aprofundada destas realidades
encontra-se em anexo (ver ANEXO VIII). Sem prejuízo
dessa análise mais detalhada, importa referir que:
- No que respeita ao registo das crianças,
segundo o MICS (2010), apenas 24% das crianças entre os
zero e os cinco anos estão registadas. Na base desta
percentagem reduzida estão as insuficientes estruturas de
apoio ao registo, as dificuldades económicas dos pais para
se deslocarem aos serviços competentes e, acima de tudo,
uma série de costumes tradicionais e questões de
mentalidade que dificultam a consciência da importância do
acto de registar a criança. Os dados do estudo
demonstram que a maioria dos inquiridos entende que é
fácil registar crianças (ver Anexo VIII): este resultado é
interessante comparado com o que passa na realidade,
demonstrando que se é fácil registar crianças, muitos pais
não registam os seus filhos apenas porque se verifica uma
falta de consciência da relevância do registo e por questões
ligadas à tradição de certas etnias.
- No que respeita ao registo do direito de
uso privativo da terra, muito pouco se fala do registo
predial e a sua eficaz realização não é fácil, uma vez que a
delimitação dos terrenos é difícil sem urbanização e uma
boa parte do território nacional não está minimamente
urbanizada. De acordo com os dados deste estudo à
questão de saber se é fácil o registo predial (em Bissau,
60% das pessoas entrevistadas referem que é difícil, na
Região de Cacheu 35% dizem que é difícil (ver Anexo VIII)
e na Região de Oio 26% entende que é difícil). Afigura-se
que a percepção da população de Bissau é a de o registo é
mais difícil do que nas Regiões, o que causa alguma
estranheza dada a existência de mais serviços e maior
acesso à informação em Bissau do que nas Regiões.
Naturalmente, que sendo uma zona urbana a necessidade

da existência de títulos de propriedade para permitir a
dinâmica de negócios do sector privado conduz a uma
maior consciência, conhecimento e procura de soluções
estaduais para a obtenção desses títulos. As respostas que
obtivemos durante o estudo não permitiram aferir com a
suficiente profundidade esta questão, que poderá ser
tratada em estudo próprio sobre terras e propriedades.
Finalmente, importa sublinhar, a falta de títulos de
uso privativo da terra, especialmente nas regiões de Oio
(24% dos conflitos identificados pela população) e Cacheu
(9% dos conflitos identificados) é fonte de conflitos entre
comunidades, litígios esses maioritariamente dirimidos pela
justiça tradicional.

Arquivo de um dos tribunais visitados

6.1.6 Mecanismos de fiscalização
Para assegurar que as acções das autoridades que
participam na administração de justiça sejam convenientes,
oportunas, conformes ao interesse público e às leis em
vigor na Guiné-Bissau, existem vários mecanismos de
fiscalização: a fiscalização pode ser administrativa,
jurisdicional e política, de acordo com o órgão que a
realiza. No presente estudo, analisámos os dois primeiros
tipos de fiscalização.
Em relação à fiscalização administrativa, importa
dizer, sucintamente, que tanto pode ser realizada pelo
órgão autor do acto, como pode surgir na sequência da
intervenção de outros órgãos administrativos, através do
exercício de poderes hierárquicos e tutelares ou por
departamentos ministeriais especializados na matéria de
inspecção, como é o caso do serviço de inspecções do
Conselho Superior da Magistratura.
Em relação ao serviço de inspecções do Conselho
Superior da Magistratura, apurámos que existem
inspecções ordinárias e extraordinárias: as ordinárias são
feitas periodicamente com o fito de avaliar o desempenho
dos juízes, enquanto as extraordinárias só se realizam por
iniciativa dos interessados, mediante requerimento, ou por
iniciativa do Conselho Superior da Magistratura. Os
Inspectores judiciais para os tribunais regionais e de sector
são escolhidos, nos termos do artigo 11.º do Regulamento
das Inspecções Judiciais do Conselho Superior da
Magistratura, de entre juízes de círculo ou entre juízes que
tenham exercido as funções de magistrados judiciais com
mais de cinco anos.
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Durante o trabalho de campo, querendo saber
sobre o estádio das fiscalizações ao nível das autoridades
estaduais, perguntamos a estas entidades se ―Existem
mecanismos de fiscalização dos actos dos autores ou
intervenientes na realização de justiça?‖. As respostas
que obtivemos parecem apontar claramente no sentido de
que existem mecanismos de fiscalização. Assim, em Bissau,
88% dos entrevistados responderam que sim, na Região de
Cacheu 87,5%, e na Região de Oio 57% afirmaram
igualmente que sim.
Apesar da clara tendência no sentido de afirmação de
que existem mecanismos de fiscalização, é de preocupar o
facto de muitas entidades deixarem entender que não
sabem da existência destes mecanismos. Estas entidades
são, na maioria, as autoridades policiais.
Procurámos ainda saber quais são os mecanismos de
fiscalização utilizados. As respostas que obtemos indicam
que o processo disciplinar é o mais conhecido, em
segundo lugar vem o recurso hierárquico e em terceiro
lugar vem a reclamação.

O nosso estudo procurou saber ainda se os
mecanismos de fiscalização são utilizados efectivamente.
Para o efeito, perguntamos às autoridades estaduais se têm
conhecimento “se alguma vez um desses mecanismos
foi utilizado em relação a um dos intervenientes da
realização de justiça estadual.‖
As respostas a esta questão que recolhemos em
Bissau são diferentes das que recolhemos nas regiões de
Oio e Cacheu. Em Bissau, 62,5% os agentes e funcionários
das autoridades estaduais disseram que têm conhecimento
da aplicação de, pelo menos, um mecanismo de fiscalização.
Nas regiões, a tendência das respostas vai no outro
sentido. De facto, 69% (Cacheu) e 50% (Oio) responderam
que ―não‖.
Comparando estas respostas com aquelas que
tinham afirmado que os mecanismos de fiscalização dos

actos das autoridades estatais existem, oferece-nos dizer
que em relação às Regiões de Cacheu e Oio, estes
mecanismos dificilmente são aplicados na prática, o que
constitui uma situação preocupante, já que só com uma
fiscalização adequada se garante o normal e regular
funcionamento das autoridades estaduais, bem como, em
última análise, a total isenção e mesmo independência do
poder judiciário.

6.1.7 Dados estatísticos
Durante as nossas deslocações aos diferentes
tribunais de Bissau, Região de Cacheu e Oio, tínhamos
como objectivo inicial obter dados estatísticos relativos ao
ano de 2010 junto aos juízes e delegados do MP sobre os
números de queixas entradas e acusações realizadas, bem
como o n.º processos que deram entrada, que chegaram à
fase de sentença e número de sentenças executadas. Tal
objectivo afigurou-se extremamente difícil de alcançar, pois
em grande parte dos tribunais visitados os registos estavam
desorganizados, eram incompletos e/ou eram de difícil
compreensão. Nalguns casos, ainda, apesar de termos
levado uma carta assinada pelo Director da Administração
da Justiça dirigida aos operadores judiciários em geral
solicitando toda a colaboração possível com o presente
estudo, os operadores judiciários mostraram-se relutantes
na respectiva disponibilização21.
Assim, e independentemente das referidas
dificuldades práticas, recolhemos na bibliografia e estudos
consultados dados estatísticos relativos aos anos de 2005 a
2008, cuja fonte consiste nos dois relatórios mais
aprofundados sobre o estado da justiça na Guiné-Bissau: o
Relatório Preliminar Final do Estudo Diagnóstico do Sector
da Justiça na Guiné-Bissau22 e o Relatório de Formulação
do PROJUST23 (Ver Anexo IX).
Relativamente ao ano de 2010, nos tribunais
visitados recolhemos os seguintes dados:

Supremo Tribunal de Justiça
Ano de 2010
Natureza da matéria
Processos que deram
entrada
Pleno (artigo 25.º da
7
LOT)
Cíveis
23
Crime
10
(9 referem-se a habeas
corpus)
Laborais
3

21. Acresce que, a abordagem integrada que foi feita tinha como principal prioridade captar as informações de, pelo menos, seis
destinatários diferentes em cada zona incluindo informações nunca antes obtidas (cfr. metodologia), pelo que nunca foi prioridade
absoluta da equipa a contagem do número de processos, já que a mesma constava de outros estudos embora também com informação
incompleta, como se poderá constantar da leitura desses documentos.
22. Relatório Preliminar Final – Estudo Diagnóstico do Sector da Justiça na Guiné-Bissau, Juliano Fernandes, Octávio Lopes (consultores),
Ismael Mendes de Medina (coordenador), Emílio Ano Mendes, Carla Isabel Mendes, Domingas Beatriz Furtado, Domingos Manuel
Correia, Lassana Camará (assistentes), Julho de 2008.
23. Guiné-Bissau Projust, Relatório de Formulação, Philomena Lopez, Augusto Mendes, Ansumane Sanha, Francisco Silva, Adam
Stapleton, Financiado pela União Europeia, Dezembro de 2009.
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DELEGADO DO MP

REGIÕES

TRIBUNAIS

Tribunal de Círculo
Regional de Bissau/Vara
Crime

SAB

N.º de
queixas
recebidas/
2010

N.º de
acusações
feitas/201
0

N.º de
processos que
deram
entrada/2010

N.º de
processos que
chegaram a
fase de
sentença/2010

Sentenças
executadas/
2010

____

____

18 (Cível) + 11
(Crime)

8 (Crime)

a)

110

60

a)

280

a)

a)

374 + 14
(laboral)

a)

297

146

Regional de Bissau/Vara
Cível

____

Regional de Bissau/Secção
laboral, família e menores

____

Sectorial de Chão de Papel
Sectorial de Belém

403 (família e
menores) +
64 (laboral)

79

17

453

57

Sectorial de Quelele

1

372

16

55

193

41

28

256

124

20

3

25

22

a)

62

43

a)

38
a)

54

23

40

3

Sectorial/Ingoré

45

10

40

10

a)

Sectorial/Bula

42

7

32

5

a)

Regional/Bissorã

76

21

55

a)

12

0

Sectorial/Canchungo

Oio

10

a)

Sectorial/Cacheu
Cacheu

118 (cível) +79
(crime
a)

Sectorial de Plubá
Sectorial de Bairro Militar

JUIZ

Sectorial/São Domingos

b)

Sectorial/Farim
Sectorial/Nhacra

a)

Sectorial/Mansoa

16

0

0

a)

a) - Dados não disponíveis
Como se pode constatar, faltam alguns dados. Em
anexo (ANEXO IX), temos o relatório detalhado dos
obstáculos encontrados nas instituições judiciais visitadas.
No mesmo anexo (ANEXO IX) pode ser encontrada uma
comparação entre os dados relativos ao n.º de processos
que deram entrada e n.º de processos sentenciados entre

os anos de 2005 a 2010. Não comparámos os outros
dados uma vez que o critério de recolha dos dados nos
três estudos apresenta grandes disparidades, por
exemplo, os dados relativos a sentenças executadas
simplesmente não foram recolhidos nos estudos
anteriores.

Da comparação realizada entre os dados relativos ao n.º de processos que deram entrada e n.º de processos
sentenciados entre os anos de 2005 a 2010 (ANEXO IX), podemos retirar as seguintes conclusões:
É extremamente difícil obter dados ou obter dados completos nos Tribunais podendo seguramente concluir-se
que o sistema de registo e seguimento de processos precisa de ser integralmente melhorado. Em Cacheu e Oio o
registo de processos é manual e muito pouco inteligível. Em Bissau, existem já alguns dados informatizados. Em
regra, na maioria dos casos observados, os processos e dados estão desorganizados, incompletos e/ou são difíceis
de compreender, existindo ainda relutância de parte dos operadores judiciários na respectiva disponibilização
O número de processos que dá entrada nos Tribunais é, em regra, baixo, quando comparado com a ratio de
população existente, sendo mais baixo nas regiões do que em Bissau;
A diferença entre o número de processos entrados e os sentenciados é substancialmente considerável o que
demonstra morosidade e/ou dificuldades na resolução dos casos;
Parece não existir um controlo eficaz da execução das sentenças, uma vez que nos tribunais visitados praticamente
não foi possível obter esses dados, por não existirem ou não estarem organizados.
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7. CONSCIÊNCIA JURÍDICA DA POPULAÇÃO, INFORMAÇÃO
JURÍDICA, APOIO JUDICIÁRIO E MEDIAÇÃO
Artigo 4.º da LOT (Acesso à justiça)
―1. A todos é assegurado o acesso aos Tribunais Judiciais
como um meio de defesa dos seus direitos e interesses
legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por
insuficiência de meios económicos.
2. Lei própria regula o acesso aos Tribunais Judiciais em
caso de insuficiência de meios económicos‖.

7.1 PANORAMA ACTUAL

N

um contexto em que a grande maioria
da população carece duma boa
informação lato senso, não seria de
esperar que essas mesmas pessoas
desfrutassem de informações jurídicas, mais técnicas e
complexas, que só as pessoas ou entidades munidas de
conhecimentos técnico-jurídicos conseguem fornecer em
melhores condições. Além disso, os elevados custos da
justiça constituem um obstáculo sério ao acesso à justiça.

CONSCIÊNCIA JURÍDICA DA POPULAÇÃO
Ao longo do trabalho de campo que efectuámos
junto às populações, apercebemo-nos de que a maioria dos
inquiridos desconhecem os procedimentos da justiça
estadual, nomeadamente os procedimentos concernentes à
apresentação de uma queixa.
Os dados detalhados relativos às questões
formuladas em inquérito podem ser consultados em anexo (ver
ANEXO X).

Considerando os dados (Ver Anexo X), podemos
afirmar que a população revela ter:
Nenhum conhecimento sobre a legislação
existente: embora esta pergunta não tenha sido feita
em sede de inquérito, foi feita às organizações e
associações de base que actuam na área de acesso à
justiça e protecção dos direitos humanos e houve
unanimidade na resposta - nenhuma respondeu que a
população conhecia a legislação existente;
Muito
pouco
conhecimento
sobre
o
funcionamento da justiça estadual: a população, em
sede de inquérito, respondeu que não conhecia o
funcionamento da justiça estadual numa percentagem de
47% na Região de Cacheu, 64% na Região de Oio e 63%
em Bissau. A mesma pergunta feita às organizações e
associações de base que actuam na área de acesso à
justiça e protecção dos direitos humanos revelou uma
percentagem de respostas (igualmente) negativas de
89%;
Algum conhecimento sobre direitos humanos: a
população, em sede de inquérito, respondeu que sabia o
que eram direitos humanos numa percentagem de 54%
na Região de Cacheu, 60% na Região de Oio e 70% em
Bissau. Já a mesma pergunta feita às organizações e
associações de base que actuam na área de acesso à
justiça e protecção dos direitos humanos revelou uma
percentagem de respostas negativas (ou seja, afirmando
que a população não sabe em que consistem os direitos
humanos) de 84%.

Djumbai com autoridades tradicionais em Caió
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PATROCÍNIO JUDICIÁRIO
UM ADVOGADO OFICIOSO

– UTILIZAÇÃO DE

No que se refere ao conhecimento da faculdade,
legalmente instituída, de beneficiar de um advogado
oficioso gratuitamente nomeado pelo Estado para apoio
judiciário, em certas circunstâncias, bem como do uso
desse mecanismo de materialização do princípio de
igualdade e de protecção jurídica (quer pelo entrevistado
quer por um terceiro seu conhecido), as respostas foram
maioritariamente negativas.

deslocações dos agentes de polícia em caso de tentativa de
prevenção de danos, de agressão física ou de homicídio ou
quando é emitido um mandato de detenção), etc.
A título de exemplo, num processo laboral cujo valor da
acção corresponda a 29 milhões de FCFA, as custas
judiciais ascendem ao valor de 232 mil FCFA.

Praticamente nenhuma utilização do direito ao
patrocínio judiciário, na vertente da nomeação de um
advogado oficioso;

Neste âmbito, importa sublinhar que foi aprovado
um novo regulamento de custas, através do Decreto-Lei
n.º 8/2010, de 14 de Junho. Este diploma introduz um
esquema mais moderno e coerente de custas judiciais,
prevendo genericamente que correspondem a 10% do
valor dos processos. Pelo que sabemos, porém, das
entrevistas junto das autoridades estaduais, este
regulamento ainda não está a ser aplicado pelos
operadores judiciais, mas foi remetido aos tribunais para
conhecimento e para que haja um período de adaptação ao
mesmo.

Pouco conhecimento sobre as regras do patrocínio
judiciário, embora possuam uma ideia do direito ao
patrocínio judiciário, na vertente da nomeação de um
advogado oficioso;

7.2 ORGANIZAÇÕES VOCACIONADAS
PARA A PROTECÇÃO DO DIREITOS HUMANOS
E ACESSO À JUSTIÇA

Considerando os dados em anexo (em ANEXO
X), podemos afirmar que as pessoas revelam ter:

Pouca utilização dos serviços de um advogado (mesmo
pagando).

ELEVADOS CUSTOS DA JUSTIÇA
Salienta-se, por outro lado, que não é apenas a falta
de conhecimento que constitui um dos principais
obstáculos ao recurso à justiça estadual: quando estão em
causa pessoas com menor poder económico, os
estrangulamentos no acesso à justiça relacionam-se
também com os elevados custos a suportar:
Com os honorários dos advogados: se
atendermos à ―tabela de honorários‖ (valores mínimos) da
OA (que, ao que parece, é utilizada a título indicativo pelos
advogados), podemos apontar os seguintes exemplos:

(Elaboração de) Minutas de contrato – 250.000
(Elaboração de) Pacto social – 350.000
Divórcio por mútuo consentimento – 200.000
Adopção – 240.000
Regulação do poder paternal em julgamento – 200.000
Processo crime relativo a crimes puníveis até 5 anos de
prisão – 300.000
Assistência ao arguido (interrogatório) – 40.000
Recurso hierárquico num processo administrativo –
100.000

Com custas judiciais: das despesas com os selos,
preparos iniciais (para os processos de âmbito cível), os
actos avulsos (deslocações dos oficiais de diligência para
efeito de citação/notificação da outra parte no processo,

A sociedade civil organizada na Guiné-Bissau é
composta por uma diversidade de organizações,
entretanto, no que concerne às organizações
vocacionadas para a protecção dos direitos e acesso à
justiça, notamos que existem poucas e que se
concentram na capital Bissau.
Apesar
de
algumas
organizações
terem
mencionado que intervêm em todo o território nacional,
notamos que o fazem através de actividades pontuais que
acontecem em função dos projectos aprovados. De um
modo geral, em Cacheu e Oio 70% dos entrevistados
apontaram que não conhecem associações ou ONGs
vocacionadas para protecção dos direitos e acesso à
justiça24. As duas regiões, Cacheu e Oio de modo geral,
contam com pouca intervenção das ONGs e associações
de base na área de protecção dos direitos e acesso à
justiça. A capital, Bissau dispõe de inúmeras organizações:
contudo falta-lhe uma intervenção mais consistente e
articulada ao nível do reforço da sociedade civil organizada,
para solucionar o problema da duplicação de actividades e
fortalecimento da sociedade civil.
Dentre as organizações vocacionadas para a
promoção e protecção dos direitos humanos identificámos
a Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH), a
AMIC, o Parlamento Infantil, Comité Nacional de
Abandono às Práticas Nefastas, CNR, entre outras.
Convêm ressaltar que estas organizações, apesar de
não terem como vocação a facilitação do acesso à
justiça, têm desempenhado um papel importante na
denúncia de situações de arbitrariedades e de
negação de justiça bem como no patrocínio de alguns
processos judiciais a favor de pessoas vítimas de
injustiças, sobretudo na protecção dos direitos das
mulheres e crianças.

____________________________________________________
24. Questionada sobre a existência de alguma ONG ou associação de base que tenha como vocação dar aconselhamento jurídico, a
população da região de Cacheu, concretamente sector de São Domingos, falou apenas na UNDEMOV, enquanto as de Oio falaram na
AMIC, LGDH, TOSTAN e ABASSI, e os citadinos de Bissau afirmaram conhecer apenas o GEIOJ, a LGDH, a AMAE, a AMIC e o IMC,
com esta vocação.
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A LGDH tem em funcionamento um Gabinete de
Apoio à Criança e Mãe (desde 2010), que visa facultar
informação jurídica gratuita às crianças e mulheres vítimas
de violações de direitos humanos e funciona em Bissau.
Recentemente, foi criado o Gabinete de Estudos,
Informação e Orientação Jurídica (GEIOJ), constituído
maioritariamente por juristas, que instituiu uma ―clínica
legal‖ nas instalações da Faculdade de Direito de Bissau
(desde o início do ano de 2010), onde recebe
gratuitamente a população para fornecer informação
jurídica e tem um programa de rádio semanal de divulgação
dos direitos humanos e legislação relevante. Está ainda em
fase de avaliação no gabinete a possibilidade de fornecerem
advogado gratuitamente aos utentes. Por outro lado, a
Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras (CNMT)
trabalha com base numa selecção dos processos mais
urgentes e das pessoas mais carenciadas e disponibiliza
efectivamente um advogado para representar a vítima,
sendo que o gabinete arca com todas as custas do
processo: é importante ressaltar que somente recebem
casos relacionados com mulheres em conflitos laborais.
É importante ressaltar que os serviços prestados
pelas ONGs na área de protecção dos direitos humanos e
acesso à justiça concentram-se basicamente nas vertentes
de sensibilização, informação e orientação, sobretudo em
relação à protecção dos direitos das mulheres e crianças.
Podemos destacar que a LGDH, a AMIC, o Instituto da
Mulher e Criança (revestindo a natureza de instituto
público sob a tutela do Ministério da Mulher, Família,
Coesão Social e Luta contra a Pobreza) disponibilizam
ajuda qualificada para orientar as pessoas sobre os seus
direitos e mecanismos e para terem acesso ao Patrocínio
Judiciário, na vertente da nomeação de um advogado
oficioso.
De um modo geral, os serviços prestados pelas
ONGs e associações de base ainda são muito fracos, e
cercados de constantes ―interrupções‖ em função da
dependência financeira e de recursos humanos.
Praticamente todas as organizações entrevistadas
mencionaram que no quadro do seu staff dispõem apenas
de um advogado ou um licenciado em direito que possui a
tarefa de orientar os utentes, sendo que outras alegaram
somente contratar os serviços de advogados quando
necessário. Durante as entrevistas constatámos que muitas
organizações estão com actividades interrompidas devido a
falta de meios financeiros e outras têm as suas actividades
condicionadas ao dinamismo da pessoa que lidera as
actividades da organização.
A sociedade civil guineense tem dado um contributo
imenso para o combate às violações dos direitos
humanos dos grupos vulneráveis (menos para o acesso à
justiça propriamente dito, onde só recentemente
começam a existir organizações vocacionadas para esse
fim, dado que as que existiram no passado tiveram que
suspender a sua actividade por falta de meios).
No entanto, é importante ressaltar que existem
diversas organizações dispersas sem existir um espaço de
concertação entre elas para o fortalecimento de suas
acções e do trabalho desempenhado pela sociedade civil.
Nos djumbais realizados com as crianças, foi interessante
notar que as próprias crianças apontaram que para
melhorar a situação delas no país era preciso também
melhorar a comunicação entre as ONGs e associações
de base, que intervém neste domínio para evitar a
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duplicação de actividades e também para criar sinergias e
fortalecer as reivindicações junto aos órgãos estatais.

7.3 SOLUÇÃO
ACESSO À JUSTIÇA

PREVISTA PARA O

Em anexo (ANEXO XI), está descrito com
pormenor o enquadramento jurídico existente relativo à
questão do acesso à justiça.
Importa deixar apenas as seguintes notas quanto à
solução prevista para reforçar o acesso à justiça para as
três zonas objecto de estudo e que deve ser implementada
até ao fim do mês de Maio de 2011. A nova solução passa
pela criação de um Gabinete de Informação e Consulta
Jurídica (GICJU) bem como dos Centros de Acesso à
Justiça (CAJ):
O GICJU é o Gabinete coordenador de todo o
mecanismo de acesso à justiça e funciona em articulação
com a Ordem dos Advogados e as organizações da
sociedade civil nos termos a estabelecer mediante
protocolos.
Os CAJ têm, entre outros, o objectivo de
promoverem, participarem e realizarem, nas respectivas
circunscrições territoriais e para os grupos mais
vulneráveis, acções de divulgação e informação destinadas a
tornar conhecido o direito e o funcionamento do sistema
de justiça junto da população em geral bem como prestar
orientação e consulta jurídica aos grupos mais vulneráveis,
nos termos do decreto.
Serão criados os seguintes CAJ:
a)
Dois CAJ no Sector Autónomo de Bissau;
b)
Um CAJ na Região de Cacheu, sediado em
Canchungo;
c)
Um CAJ na Região de Oio, sediado em
Mansoa.

GICJU e CAJs
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7.4 Mediação e conciliação
“É preferível um mau acordo do que um bom litígio”
Máxima popular
Não existe, no presente, qualquer enquadramento
jurídico da mediação em sentido amplo, ou da mediação e
conciliação enquanto formas extra-judiciais de resolução
de conflitos. Apenas se estimulam as tentativas de
conciliação judicial, em especial, nos tribunais de sector.
Tradicionalmente, entendia-se que a mediação e a
conciliação constituíam processos negociais distintos com a
intervenção de um terceiro, mas em que o papel deste
terceiro diferia substancialmente25. Actualmente a distinção
doutrinária entre mediação e conciliação (extra-judicial)
tem vindo a ser relativizada, utilizando-se o termo
mediação em sentido amplo para designar as duas
realidades. Por outro lado, há também um tipo de
conciliação judicial, prevista normalmente no direito
processual civil para uma fase preliminar do litígio (e no
direito processual penal para os crimes particulares ou
semi-públicos) sendo que alguns autores atribuem ao
conceito de conciliação apenas este significado: conciliação
judicial, numa primeira fase do processo, através da qual o
juiz tenta alcançar um acordo.
Utilizaremos o termo mediação em sentido amplo,
sublinhando a característica de consubstanciar uma forma
extra-judicial de resolução de conflitos26.
O que está na base desta forma de justiça é a ideia
de que num processo judicial ambas as partes perdem,
mesmo que uma vença, uma vez que as reais necessidades
de cada uma não são atendidas e, à partida, a raiz do
conflito não é sanada. Já na mediação, mesmo que ambas as
partes percam alguma coisa, ambas acabam por vencer,
desde logo, porque a solução é consensual e não imposta,
e também porque atende às reais necessidades de cada
uma (pois tende a privilegiar-se uma solução criativa).
As principais características da mediação são as
seguintes27:
- Confidencialidade (todas as declarações e
informação prestadas ao mediador têm carácter
confidencial);
- Neutralidade/imparcialidade (o mediador deve
manter independência e neutralidade, evitando conflitos de
interesse);

- Voluntariedade (as partes iniciam o processo por
decisão própria e podem desistir a qualquer momento);
- Flexibilidade (a mediação adapta-se a todos os
tipos de conflitos);
- Criatividade e concertação (a mediação ―altera as
regras do jogo‖, dado que o mediador trabalha em conjunto com
as partes para resolver o problema existente);
- Respeito pelo ordenamento jurídico e
cumprimento dos padrões dos direitos humanos (a solução
é conforme à lei e ao Direito Internacional).
No nosso estudo averiguámos sobre a aceitação
deste tipo de mecanismos. Os resultados estão ilustrados
no quadro infra:
Estaria disposto a aceitar que outras pessoas da
comunidade (que não as autoridades estaduais e
tradicionais) com especiais conhecimentos de direito
pudessem ajudar na resolução de conflitos?
Região
Sim
Não
N.S./
N.R.
Cacheu
80%
20%
__
Oio
87%
13%
__
Bissau
85%
14%
2%
Fizemos ainda a seguinte pergunta: ―quais os casos
em que, aceitando a mediação, gostariam (ou não
gostariam) de ver resolvidos por esse meio”, os
inquiridos responderam o seguinte (respostas mais
frequentes):
Casos em que aceitariam plenamente a mediação:
Casos ―menos graves‖/mais simples
Conflitos familiares
Problemas de delimitação de terrenos
Roubos/furtos
―Discussões‖
―Roubo ou furto de pequenos animais‖
―Em todos os casos‖
Burla
Difamação/injúrias
Homicídios
Casos em que não aceitariam a mediação:
Casos ―mais graves‖
Crimes de sangue
Problemas de delimitação de terrenos
Roubos/furtos
Difamação/injúrias

____________________________________________________
25. Assim, na mediação, o mediador apenas assumia o encargo de aproximar as partes, de as ajudar a negociar, devendo ser as próprias
partes a procurar, com o auxílio do mediador, encontrar um quadro mutuamente aceitável para a resolução do seu litígio. Já na
conciliação as partes cometiam ao conciliador o poder de averiguar os factos e de procurar uma solução para o litígio, recomendando-a
para aceitação das partes. O traço comum destes dois meios alternativos seria o facto de assentarem em processos negociais, conduzidos
por terceiros independentes e neutrais (que não tribunais), que actuam em contacto directo com as partes.
26. A mediação é diferente de arbitragem. Como refere JOÃO LUÍS LOPES DOS REIS, acontece as partes chegarem a desejar a intervenção
de um terceiro que, fora dos tribunais, as ajude a ultrapassar dificuldades. É em alguns destes casos que escolhem a arbitragem. Mas, ainda
aí, e apesar das características deste meio de resolução de litígios, as partes estão em posições antagónicas e de conflito. Para além disso,
é demasiado fácil importar para a arbitragem a praxis contenciosa do processo judicial, o que não só não contribui para evitar a
confrontação, como ameaça mesmo a celeridade esperada. Por outro lado, é bem certo que nunca o sucesso da arbitragem esteve
associado a custos reduzidos, comparativamente aos meios tradicionais de resolução de litígios (JOÃO LUÍS LOPES DOS REIS, «O
Regulamento de Mediação e Conciliação do Centro de Arbitragem Comercial», American Review of International Arbitration, vol. 2, n.º 1, 1992 e
Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI, vol. 3, n.º 2, Novembro 1992, disponível em http://www.ciberjus.net/revista/regularbitragem.htm).
27. Cfr. ZULEMA D. WILDE, LUIS M. GAIBROIS, O que é a mediação, DGAE (Direcção-Geral da Administração Extrajudicial), Agora
Publicações, 2003, p. 64.
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EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO EM SÃO DOMINGOS
OS COMITÉS DE PAZ
Em São Domingos entrevistámos membros de um Comité de Paz.
Curiosos com a designação, aprofundámos a conversa e concluímos que estes comités de paz
nasceram no quadro das actividades do Projecto ―combersa pa paz‖ da ALANSAR/UNDEMOV/
ALTERNAG/WFD.
São grupos de três a quatro pessoas da comunidade (eleitas pela Assembleia da Comunidade da
tabanca), integrando mulheres, destinados a mediar pequenos conflitos da comunidade desde que exista
vontade das partes nesse sentido. Entre as suas atribuições têm ainda a função de trabalhar com a
comunidade através da organização de eventos que levem à meditação sobre a origem dos conflitos,
sua natureza e consequências. Destacamos, dos princípios que regem a sua actividade:
Gratuitidade
Voluntariedade
Respeito pelo ordenamento jurídico
Articulação com as autoridades regionais, judiciais e policiais
Tentativa de resolução da origem do conflito
Estas pessoas tiveram alguma formação na gestão e prevenção de conflitos. Pelo que nos foi dito
pelos representantes deste Comité de Paz, a comunidade está satisfeita com a sua actuação.
Percebemos ainda que trabalham lado a lado com as autoridades tradicionais e que, pelo menos na
localidade onde estivemos, parecem ser respeitados por estas, desde logo, porque foram convocados
para a entrevista pelo Comité de tabanca.

Membros do Comité de Paz e autoridades tradicionais em São Domingos
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8. JUSTIÇA TRADICIONAL
―A retirada dos poderes aos Régulos depois da
independência é a causa das dificuldades de governação‖
(Representante do poder tradicional em Cacheu)

8.1 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

M

uito antes da colonização portuguesa,
iniciada no século XV, existiam no
território que é hoje a Guiné-Bissau
pequenos reinos autóctones, que
dispunham de formas próprias de organização política e
social.
Apesar da dominação colonial, a população local
conservou os seus usos e costumes. Em reconhecimento
desta cultura secular das diferentes tribos da Guiné, os
colonialistas portugueses mantiveram uma colaboração
estreita com as mesmas. Aliás, em certas localidades onde
não havia presença do poder tradicional, a administração
colonial ultramarina criou as devidas estruturas.
As autoridades tradicionais (régulos, chefes de
tabanca,
etc.)
eram
consideradas
funcionários
administrativos especiais, pois dispunham, para além das
prerrogativas de funcionários comuns, poderes de mediar
os conflitos no seio da comunidade, de manter a ordem,
de perseguir os malfeitores, de controlar a entrada e saída
dos forasteiros, de intimar a população a cumprir o seu
dever de pagar impostos, etc. A população local tinha,
assim, um certo temor reverencial destas autoridades.
Com a proclamação unilateral da Independência da
Guiné-Bissau em 1973, o novo Estado prosseguiu com a
ideia de perseguir os que eram considerados ―traidores à
pátria‖. Esta ideia de perseguição estava bem patente no
artigo 8.º, in fine, da CRGB de 1973, em que se dizia que os
bens dos ―traidores à pátria‖ seriam convertidos em
propriedade nacional.
Provavelmente a mesma ideia de perseguição terá
motivado o PAIGC (Partido do Estado), a retirar muitos
poderes às autoridades tradicionais, pois eram vistos como
traidores, como colaboradores dos colonialistas. Assim, foi
instituída a figura dos Comités de tabanca, considerados
representantes do poder central junto às populações
locais, que passaram a exercer efectivamente o poder de
decisão em relação à tabanca. Este poder de decisão
relativamente à tabanca incluía a faculdade de administrar
justiça em certos casos (casos que não envolvam entidades
espirituais).
Com a institucionalização dos comités de tabanca,
as autoridades tradicionais pré-existentes (régulos, chefes
de tabanca, conselho de anciões, etc.), sentiram que os
seus poderes foram esbulhados pelo poder político.
Para além da ideia exposta, alguns investigadores
apontam a existência de outras causas do enfraquecimento
do poder do regulado, nomeadamente a falta de
legitimidade da autoridade tradicional na resolução de

problemas inter-étnicos e a aculturação de uma certa
camada populacional emigrante.
Hoje, perante o descrédito no sistema de justiça
estadual, muitas pessoas vêem nas autoridades tradicionais
a alternativa de resolução dos conflitos locais.

8.2 FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA
TRADICIONAL
COMO
MECANISMO
ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
Não restam dúvidas de que as autoridades
tradicionais administram justiça. Vejamos as principais
características do procedimento de decisão das
autoridades tradicionais:
Procedimento essencialmente participativo:
as pessoas envolvidas são chamadas a contar os factos e
todos os interessados parecem ser ouvidos (não foi raro
ouvirmos dizer que toda a tabanca participou daquela ou
de outra decisão, também ao nível da administração da
justiça).
Procedimento viciado por preconceitos e
pré-compreensões ligadas a uma cultura e
mentalidade dominante: como a ideia da submissão
da mulher ao homem ou a ideia de que as crianças não
têm voz (aprofundaremos esta ideia no capítulo relativo
às debilidades do cumprimento de padrões dos direitos
humanos pela justiça tradicional).
Procedimento
claramente
influenciado
(senão mesmo determinado) pela inter-acção
com o mundo espiritual: as autoridades tradicionais,
na resolução dos problemas que lhes são submetidos, na
maioria das vezes fazem recurso ao irã (poder espiritual)
por entenderem que é indispensável para o
esclarecimento dos factos alegados pelas partes, pois o
fim é apurar a ―verdade‖. A título de exemplo, vejam-se
os meios admitidos pela etnia mancanha, para fazer a
prova da prática de um crime: i) testemunhos; ii)
juramentos perante o Irã; iii) uso de locais sagrados
onde se utiliza a aguardente; iv) sacrifício de galinhas (―a
pessoa que tiver a galinha com órgão preto foi quem praticou
o crime‖ ou ―se o bico da galinha estiver escuro é prova de
que é culpado, se estiver claro é prova de que é inocente‖);
v) folhas de palmeira fervidas em duas caldeiras (―a
pessoa que tiver a caldeira a derramar foi quem praticou o
crime‖); e vi) ferros sagrados.
Procedimento essencialmente motivado
pela procura da paz social: ouvimos muitas vezes uma
referência ao facto de a justiça tradicional mandar aceitar
uma decisão tomada e motivada pela necessidade de
preservação da paz social, mais do que por motivos de justiça
ou satisfação das necessidades das partes envolvidas no litígio, o
que é espelhado no termo utilizado ―sufri‖ (ou seja, ―aceita a
decisão, resigna-te com a decisão, mesmo que sofras com ela‖).

30

Procedimento que utiliza uma forma de
“mediação tradicional” distinta da mediação no
sentido supra aprofundado: nos esquemas de mediação, a
ideia é a de ir até à raiz do conflito e tentar perceber
quais as reais necessidades das pessoas em conflito. Na
justiça tradicional, embora o diálogo exista, temos
dúvidas de que o processo seja conscientemente o de
tentar satisfazer as necessidades das duas partes. A
justiça tradicional parece estar mais motivada pela
necessidade do apaziguamento social e eliminação do
conflito do que pela eliminação da raiz do conflito. Se
confrontarmos as características da ―mediação
tradicional‖ com as características acima apontadas da
mediação, chegamos às seguintes conclusões:
- Confidencialidade (todas as declarações e
informação prestadas ao mediador têm carácter
confidencial): muitas vezes, as discussões são públicas, pelo
que a confidencialidade não existe. Não temos dados suficientes
para saber o que é que acontece se as partes pedem segredo;
- Neutralidade/imparcialidade (o mediador deve
manter independência e neutralidade, evitando conflitos de
interesse): não se verifica, mas exigir que se verificasse seria
algo desligado da realidade28;
- Voluntariedade (as partes iniciam o processo por
decisão própria e podem desistir a qualquer momento): as
pessoas recorrem à justiça tradicional por sua iniciativa. Não
temos dados suficientes para saber o que é que acontece se as
partes pretenderem desistir;
- Flexibilidade (a mediação adapta-se a todos os
tipos de conflitos): verifica-se;
- Criatividade e concertação (a mediação ―altera as
regras do jogo‖, dado que o mediador trabalha em
conjunto com as partes para resolver o problema
existente): temos dúvidas que a solução tenha principalmente
em mente a satisfação das necessidades das partes. Parece ter
como objectivo principal o apaziguamento social;
-Respeito
pelo
ordenamento
jurídico
e
cumprimento dos padrões dos direitos humanos (a solução
é conforme à lei e ao Direito Internacional): nem sempre se
verifica.
Apesar de tudo, esta tradição deve ser retida, pois
pode constituir a maior virtualidade da justiça tradicional:
as pessoas são, desde pequenas, habituadas a aceitar a
―mediação‖ de outras com mais idade ou mais prestígio e
tendem a respeitar a opinião ―de terceiro‖. Em
comparação com a chamada ―justiça ocidental‖, onde a
tendência moderna vai no sentido de valorização destes
esquemas ―alternativos‖ de resolução de litígios, podemos
afirmar que esta tradição africana é altamente positiva e
salutar.

8.3 QUESTÕES MAIS FREQUENTEMENTE
TRATADAS PELA JUSTIÇA TRADICIONAL
Pelo que pudemos perceber no terreno, as
autoridades tradicionais afirmam que resolvem as questões
menos graves mas que ―asfixiam‖a população local no seu
quotidiano como, por exemplo, os problemas familiares ou

os problemas de delimitação de terrenos de cultivo
(bolanhas) e terrenos para a construção, visto que a
esmagadora maioria da população não efectua o respectivo
registo predial, problemas familiares e conjugais, problemas
de herança dos bens deixados pelo falecido.
Frequentemente, as autoridades tradicionais
resolvem também os problemas de violência doméstica e
―medeiam‖ as contendas que surgem entre vizinhos da
comunidade, problemas de danos causados pelos animais a
plantação de terceiros e cobrança de dívidas, aliás, a busca
de consenso nestas matérias, é segundo a opinião
dominante, função natural do poder tradicional e que tem
contribuído muito para evitar o congestionamento das
demandas nos tribunais.
Algumas autoridades tradicionais apontaram ainda
as questões ligadas ao furto/roubo, no entanto, a maioria
destas dizem que tanto estas questões (furto/roubo) como
as de agressões física e homicídio não são resolvidos pelas
autoridades tradicionais.
Importa atentar no seguinte gráfico, que contém os
dados das respostas à pergunta “nas zonas visitadas,
quais os problemas que mais são levados à justiça
tradicional?”
Quais os problemas que são mais
levados à justiça tradicional
A população responde:
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De facto, é quase unânime o comentário de que a
justiça tradicional ―não resolve questões de sangue‖. No
entanto, seria superficial concluir que o não fazem ou, pelo
menos, que o não fizeram no passado, pois, de acordo com
os resultados preliminares da segunda fase do Projecto de
Recolha do Direito Consuetudinário29, todas as etnias
descreveram pormenorizadamente os mecanismos de
composição de litígios de natureza penal, apontaram os
factos que consideram crime e a respectiva pena no
Direito Tradicional e enunciaram os meios de prova
admitidos, bem como os ―direitos o arguido‖. No caso dos
manjacos, por exemplo, foi abertamente assumido que a
utilização dos tribunais deve ter lugar quando estão
esgotadas as hipóteses dos conflitos serem solucionados
através dos mecanismos tradicionais ou quando a vítima ou
o criminoso não se conformam com a decisão que foi
tomada através dos mecanismos tradicionais manjacos.

___________________________________________________
28. Os típicos casos de conflitos de interesse, estando em causa laços familiares, por exemplo, não são sequer compreensíveis numa comunidade na qual
a justiça tradicional foi, desde tempos imemoriais, sempre aplicada por alguém da família, quer próxima, quer alargada.
29. O Projecto foi levado a cabo pela Faculdade de Direito de Bissau e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, com o Financiamento do PNUD e
PAOSED/União Europeia e encontra-se ainda em execução, pelo que os respectivos resultados que aqui citamos não são definitivos.
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8.4

DEBILIDADES DA JUSTIÇA
TRADICIONAL: O CUMPRIMENTO DOS
PADRÕES DE DIREITOS HUMANOS
Chegados a este ponto, importa relembrar a
concepção do PNUD sobre o acesso à justiça: ―a
capacidade das pessoas, principalmente daquelas que
pertencem aos grupos mais pobres e desfavorecidos para
procurar e obter uma solução através dos sistemas de justiça
formal ou informal, de acordo com os princípios e parâmetros
dos direitos humanos‖. Sublinhamos esta última parte para
ressaltar o facto de a justiça tradicional só poder ser aceite
na medida em que cumpre os princípios e parâmetros dos
direitos humanos.
No trabalho de campo, apercebemo-nos de que
muitas práticas costumeiras não asseguram, de forma
suficiente, os padrões de direitos humanos comummente
aceites nas modernas sociedades e plasmados no Direito
Internacional dos Direitos do Homem. Também os
resultados preliminares da segunda fase do Projecto de
Recolha do Direito Consuetudinário nos apontam alguns
exemplos.
Podemos agrupar, pelo menos, em três as
situações em que os direitos humanos não são
suficientemente assegurados pela justiça tradicional:

Em anexo (ANEXO XII) encontram-se alguns
exemplos das situações acima enunciadas em que os
direitos humanos não são suficientemente assegurados pela
justiça tradicional.
Importa deixar a seguinte nota: as autoridades
tradicionais resolvem, com grande frequência, de acordo
com o quadro supra, problemas familiares. Ora, se estes
são aqueles onde se verificam maiores reflexos da
mentalidade/cultura de posição de inferioridade da mulher
face ao homem e da ―indiferença‖ perante as crianças,
existem claras razões para uma preocupação e para a
tomada de uma acção urgente neste campo.

8.5

PRETENSÕES

DA

JUSTIÇA

TRADICIONAL
A propósito das pretensões da justiça tradicional
não encontramos, como é natural, um consenso, mas
ouvimos muitas opiniões mais ou menos similares.
As autoridades tradicionais não escondem a
nostalgia da época colonial, período em que eram
respeitados pelo poder político e pelas comunidades locais.
Como havíamos exposto e repetimos agora – na época
colonial as autoridades tradicionais tinham o estatuto de
funcionários administrativos especiais.
Para o bem da colectividade e da justiça, a maior
parte dos actores da justiça tradicional deseja que o Estado
institua a seu favor salário ou subsídio, visto que
desempenham um importantíssimo papel de ―mediador‖
no seio da comunidade. Muitos desejam ainda meios
materiais como por exemplo, motorizadas ou bicicletas,
com vista a facilitar a prossecução das suas obrigações do
dia-a-dia.
Outros pretendem que a bandeira nacional da
Guiné-Bissau seja hasteada na residência dos régulos,
simbolizando assim, o reconhecimento institucional de um
poder.

A
primeira
relaciona-se
com
as
précompreensões e “pré-conceitos” de que os
intervenientes na justiça tradicional padecem, o que
resulta de questões culturais e religiosas fortemente
enraizadas. São exemplos do reflexo desta mentalidade a
posição subalterna da mulher, a indiferença perante as
crianças, a aceitação incondicional da autoridade mesmo
perante decisões arbitrárias, etc.
A segunda diz respeito à concepção dos tipos de
pena a aplicar, bem como dos métodos de
apuramento da verdade admissíveis, que
incorporam princípios e esquemas característicos de um
Direito Penal arcaico e em contradição com os
parâmetros dos direitos humanos
A terceira relaciona-se com a interferência ou
mesmo determinação das entidades espirituais
ou religiosas em todo o processo de decisão das
autoridades tradicionais, o que leva à aceitação de
esquemas de procura e determinação da verdade
material fortemente enviesados e indiferentes a
determinadas garantias dos intervenientes no processo.
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9. RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA ESTADUAL DE
JUSTIÇA E A JUSTIÇA TRADICIONAL
9.1
RELAÇÃO
ENTRE
AUTORIDADES
ESTADUAIS
E
AUTORIDADES TRADICIONAIS

AS
AS

C

oncluímos já que existe de facto, uma
colaboração
entre
as
entidades
estaduais e as autoridades tradicionais.
Quando inquiridas as autoridades
estaduais sobre esta matéria, a resposta foi
maioritariamente neste sentido (cerca de 74% afirmaram a
existência desta colaboração). (ver ANEXO XIII).
As relações existentes entre as autoridades
estaduais e as autoridades tradicionais podem ser
resumidas da seguinte forma:
Em primeiro lugar, a justiça tradicional funciona como
uma ―primeira instância” (extra-judicial) de
resolução dos problemas da comunidade,
tentando encontrar uma solução de consenso entre as
partes e evitar que o caso chegue à justiça estadual.
Em segundo lugar, quando o caso chega às
autoridades estaduais, estas recorrem à justiça
tradicional para:
Fornecer ou reforçar o conhecimento das
práticas tradicionais, usos e costumes das
comunidades;
Servir de memória histórica da terra: quem a
ocupa, quais os problemas de delimitação de
terrenos, de vizinhança, etc.
Colaborar na identificação do paradeiro de
potenciais suspeitos, testemunhas, etc., dado
o conhecimento profundo da comunidade;
Proceder às notificações a pedido das
autoridades judiciais, policiais e MP.

Assim, os magistrados informaram-nos que,
durante a investigação, dada a inexistência de regras
costumeiras escritas e da multiplicidade de grupos étnicos
e dos respectivos costumes, sentem frequentemente a
necessidade de ouvir as autoridades de justiça tradicional
nos diferentes litígios que reclamam a observância de usos
e costumes.
Deve-se destacar, ainda que no seio dos
intervenientes do sistema de justiça estadual, as entidades
policiais, sobretudo do interior do país, que têm
colaborado muito com os intervenientes de justiça
tradicional na busca dos suspeitos da prática de crime e
dos que perturbam a ordem pública, pois são capazes de
os identificar mais facilmente, dado o conhecimento que
possuem da comunidade. Pela mesma razão, outro dos
moldes de colaboração entre o sistema estadual de justiça
e a justiça tradicional é a função que muitas vezes as
autoridades policiais, o MP e os tribunais conferem às
autoridades tradicionais de notificação.
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Nas nossas incursões, constatamos que tanto as
autoridades estaduais como as tradicionais, desejam o
fortalecimento destas relações de modo a poderem
servir melhor os interesses das populações locais.
A totalidade dos grupos de autoridades
tradicionais
entrevistados
pretende
que
seja
institucionalizada a sua colaboração com a justiça estadual,
sendo que muitos afirmam a necessidade de ser instituído
o diálogo permanente entre estas duas formas de
autoridades de justiça.
Quanto a saber se ―é desejável para as autoridades
estaduais inquiridas a formalização/institucionalização das
entidades tradicionais?‖ chegámos à conclusão de a maioria
(62,5%) deseja esta institucionalização (ver ANEXO XIII).
Apesar de maioritária, esta posição dos intervenientes da
justiça estadual não é unânime. Algumas entidades
referiram que o melhor seria o total afastamento das
autoridades tradicionais, pois são elas quem consubstancia
um dos principais obstáculos às mudanças e ao
fortalecimento do funcionamento do sistema estadual de
justiça. Isto porque se não se arrogassem a fazer justiça, o
Estado teria mesmo que investir mais no reforço do
sistema estadual de justiça. Disseram-nos que ―quando o
magistrado não está alguém ocupa aquele espaço‖. Também
apontaram que a foma enviesada de administrar a justiça,
sem respeito pelos direitos humanos, impedia o progresso
das mentalidades, para além das injustiças que eram
cometidas frequentemente na administração da (in)justiça
tradicional.
Quanto a saber em que fase do processo seria
desejável essa institucionalização as respostas coincidem
com aquilo que na prática já acontece (ver quadro supra de
resumo entre as relações existentes entre as autoridades
estaduais e as autoridades tradicionais).

9.2

PREFERÊNCIAS:

SISTEMA
ESTADUAL OU JUSTIÇA TRADICIONAL
Os dados recolhidos no terreno demonstram com
nitidez, que as populações que vivem no interior do país
(Oio e Cacheu) se sentem mais ligados ao poder
tradicional do que as pessoas que vivem em Bissau. Na
capital Bissau, a maior parte dos cidadãos entrevistados
(cerca de 73%) preferem a justiça estadual, pois
entendem que os juízes julgam os casos de acordo com
os ditames legais, com justiça, apesar da morosidade dos
processos (ver ANEXO XIII).

Nas Regiões de Oio e Cacheu a população apontou
vários motivos para a preferência pela justiça tradicional.
Dos motivos apontados para a preferência da justiça
tradicional, destacamos os seguintes:
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Pesquisador aplica inquérito à comunidade

Por razões culturais e de mentalidade: recorrer ao
sistema estadual de justiça (―estranho à comunidade‖)
pode provocar eterna inimizade entre as partes ou até
entre os seus familiares;
Por razões económicas: a justiça tradicional é
gratuita, diferentemente da justiça estadual. Muitas vezes
nos foi referido que na polícia, por exemplo, a parte
interessada no andamento de um processo é obrigada a
pagar a intimação da contraparte;
Por razões de inexistência de corrupção: foi-nos
várias vezes referido que as autoridades tradicionais não
recebem subornos;
Por razões de acessibilidade e celeridade: as
autoridades tradicionais estão mais próximas da
população e resolvem os problemas com celeridade,
diferentemente da justiça estadual;
Por razões de preservação da paz social: junto das
autoridades tradicionais os problemas são resolvidos
amigavelmente, visto que as pessoas da comunidade, são
no fundo, uma família;
Por razões de especial qualificação das
autoridades tradicionais em determinados casos:
nos conflitos de terras, por exemplo, as populações
locais dizem que faz mais sentido recorrerem aos
régulos/chefes de tabanca porque conhecem melhor os
ocupantes tradicionais de terras.
Os dados que recolhemos demonstram ainda que
uma parte significativa da população inquirida (em média
14%) responde que o recurso às autoridades tradicionais
ou estaduais ―depende‖. Esta resposta está relacionada
com a seguintes questões:

encontro das suas pretensões. É, por exemplo, o
caso de questões sucessórias: na verdade, a
diferença entre as normas consuetudinárias e do
direito estadual positivo é substancial, pelo que a
herança dos bens do de cujos pode ser reclamada
por pessoas que não gozam de preferência legal
para o efeito mas que têm direito aos bens em
causa por aplicação das normas costumeiras –
assim, o interessado escolhe uma dessas entidades
de acordo com a sua posição jurídica e as normas
aplicáveis. Isto demonstra que a existência de várias
entidades de justiça pode também facilitar o
recurso ao fórum shopping.
Verifica-se ainda que, quer a população quer as
autoridades tradicionais, têm uma noção das
―limitações de competência‖ da justiça tradicional,
sendo que em função do problema em concreto, a
população recorre ou à justiça tradicional nos
problemas menos graves (maxime delimitações da
propriedade) ou à justiça estadual nos problemas
mais graves (maxime os ―crimes de sangue‖).
Importa, porém, sublinhar que em certas
localidades do interior não há sequer quaisquer
autoridades estaduais. Em relação a estas localidades, não
parece correcto falar propriamente nas preferências, pois
as populações locais não têm a possibilidade de opção.
Mesmo que refiram que ―preferem‖ o recurso à justiça
estadual, nem sequer sabem bem o que é a justiça estadual,
pelo que as respostas têm que ser vistas a esta luz.

Parece suceder, não raras vezes, que o
interessado recorra a uma ou outra entidade em
função do seu interesse, ou seja, porque julga que
o modo de realização de justiça escolhido vai ao
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10. JUSTIÇA PRIVADA
―A ninguém é lícito o recurso à força com o fim de realizar
ou assegurar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos
limites declarados na lei.‖
Artigo 1.º do CPC.

E

Um aspecto que mereceu a nossa análise é o facto
de, nesta questão, ter havido 30% de pessoas que não
responderam, pelo fica por saber se, apesar de não ter
ficado expressamente dito, as pessoas não recorrem a
fenómenos justiça privada quando não se conformam com
a solução dada pelo SEJ (e não recorrem a outros meios
alternativos de resolução de litígios). É legítima esta
preocupação na medida em que, perguntando sobre a
existência de problemas ou conflitos relacionados com a

m princípio, ninguém pode fazer justiça
―com as próprias mãos‖. Todavia, importa
referir que há situações em que a lei
admite
utilizar
meios
próprios, por exemplo, para realizar ou
assegurar o próprio direito, bem como para Tribunal de Sector de São Domingos
afastar qualquer agressão actual e contrária
à lei. Estamos a falar das figuras como
legítima defesa e acção directa. No entanto,
a utilização desta figura é muito limitada
pela própria lei.
Como
vimos
anteriormente,
actualmente as entidades do sistema
estadual de justiça estão a deparar-se com
muitos
problemas
ao
nível
do
funcionamento. Dos dados recolhidos no
nosso estudo (ver ANEXO VI), podemos
concluir que a maioria da população não se
sente satisfeita com a prestação dos
serviços das entidades do sistema estadual
de justiça e entende que não resolvem
problemas de forma justa.
Põe-se o problema de saber como é
que a população reage quando não está satisfeito com a
prestação dos serviços destas entidades? Conformam-se?
Recorrem à justiça tradicional ou institucionalizam uma
outra forma de fazer justiça (justiça privada)?

EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM A
POPULAÇÃO E SEJ
Procurámos saber se os utentes dos serviços da
justiça estadual se conformam quando acham que a
solução dada ao caso não é totalmente justa. 50% de
pessoas entrevistadas (nas três regiões) dizem
que se conformam, porque não têm como fazer,
não sabem de outra alternativa ou não conhecem os
procedimentos para recorrer à instância superior.
Por outro lado, 20% das pessoas entrevistadas nas
três regiões respondem que não se conformam.
Perguntámos a estas pessoas o que fazem quando não
se conformam: apurámos que há quem prefira
recorrer ao irã ou às autoridades tradicionais e há
quem recorra aos órgãos de comunicação social ou às
instâncias judiciais superiores. 30% dos inquiridos
indicam que não sabem ou não querem
responder (ver ANEXO VI).
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justiça privada que resultam de má solução do caso pelas
autoridades estaduais, 42% dos inquiridos afirmam que
conhecem estes casos (embora 45% refira que não conhece
conflitos resultantes da má resolução do caso pelas autoridades
estaduais, a percentagem de respostas positivas não deixa de ser
preocupante) (ver ANEXO VI).
Um exemplo de casos apontados é o da violação
sexual de uma criança por um vizinho, que provocou
grande desentendimento entre vizinhos porque os
familiares da criança violada entendem que o violador foi
ilibado injustamente pelo Tribunal. Por fim, acabaram por
recorrer à ―justiça do irã‖.
Outro caso apontado é o de briga entre tabancas
que culminou com mortes e ferimentos graves (caso de
estudo).
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CASO DE ESTUDO
GUERRA ENTRE AS TABANCAS DE UNKUR E N’PAS
No dia 20 de Janeiro de 2011, houve uma guerra entre as populações das tabancas de Unkur e N’Pas, nos
arredores de Bissorã.
Segundo se diz, já havia um problema entre as duas tabancas, relativo aos diques (orik) erguidos que
impossibilitavam a passagem de água de uma tabanca para outra, o que levava a que as pessoas dessas tabanca
sempre entrassem em fricção.
A guerra entre as tabancas começou quando uma pessoa de tabanca de Unkur foi encontrada na zona
pertencente à tabanca de N’pas, e foi acusada de furto de cabra. Segundo a pessoa em causa, a sua intenção não
era furtar qualquer cabra e não terá furtado qualquer cabra, estando naquele lugar apenas a ―fazer as suas
necessidades‖.
Devido às frequentes práticas do furto e roubo na região de Oio, as tabancas pertencentes a esta região
estipularam algumas normas como forma de ―eliminar as práticas negativas que afectam aquelas tabancas‖.
Dessas normas, aprovadas pela comunidade, constam multas a pagar por animais ou bens que sejam furtados,
multas essas que são muito pesadas (por exemplo, pelo furto de um porco, o ladrão fica obrigado a pagar, entre
outras coisas, seis porcos).
Em jeito de resposta ao alegado furto da cabra, as pessoas da tabanca de N’pas deslocaram-se à tabanca de
Unkur para fazer valer o acordo que tinha sido estipulado, isto é, foram afirmar junto à comunidade que esta
pessoa seria punida e obrigada a pagar uma multa pesada.
Ao chegarem à tabanca, a pessoa acusada não aceitou a acusação que lhe foi feita e não cumpriu voluntariamente
o estabelecido no dito acordo, até porque havia uma pessoa na tabanca com um nível de instrução mais alto, que
a aconselhou a não aceitar, porque aquela norma era injusta e aquelas pessoas não tinham legitimidade para
aplicar multas.
Em consequência, as pessoas da tabanca de N’Pas dirigiram-se à sua casa e mataram à paulada alguns porcos que
ali estavam. Como se isso não bastasse, passaram para outras casas e começaram a apanhar e matar os animais
que ali se encontravam.
A violência escalou e as pessoas das duas tabancas acabaram por entrar em confronto físico. Uma pessoa que
tinha uma espingarda de caça e atirou para o ar, com intuito de dispersar as pessoas que estavam em confronto,
mas a atitude não foi entendida assim, aguçando ainda mais a rixa entre as pessoas pertencentes a essas duas
tabancas, através do recurso a catanadas e pauladas.
Quando estavam a ocorrer esses confrontos violentos, uma pessoa telefonou para a polícia de Bissorã
informando do sucedido. Acontece, porém, que a polícia não dispunha de meios de transporte para, naquele
preciso momento, colocar os seus agentes no terreno de modo a evitar o pior. Só chegaram muito mais tarde,
quando foi possível, após muitas diligências, pedirem emprestado um carro e combustível para o efeito.
O resultado foi perdas de vida humana (3 mortos, todos da tabanca de N’pas) e 11 feridos graves (entre eles um
pertencente à tabanca de Unkur)
As autoridades policiais detiveram 58 pessoas entre adolescentes, jovens e adultos pertencentes às duas
tabancas. Como não tinham espaço na esquadra para toda esta gente, todos ficaram a dormir ao relento, em
frente às instalações da esquadra de Polícia de Bissorã durante muitos dias enquanto decorriam as audições dos
suspeitos.
No final, a Polícia considerou como potenciais suspeitos 35 indivíduos, mandando as restantes pessoas para as
respectivas tabancas.
Esses suspeitos que estiveram em detenção acabaram por ser todos libertos com medidas coactivas de
apresentação periódica, no final de Março.
O Ministério Público já tem o caso na sua posse mas ainda ninguém foi acusado.
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Temos ainda conhecimento de que certas comunidades se
organizam para tentar dar solução aos casos mais
frequentes nas respectivas zonas. Em anexo (ver ANEXO
XIV), apontamos várias situações que ilustram esta
realidade, dando especial ênfase aos casos da mandjidura.
Dos dados recolhidos é possível perceber que perante
qualquer problema que não é suficientemente resolvido
pelas autoridades estaduais de justiça:
•
A comunidade procura formas de ultrapassar a
situação, buscando a solução para o problema não
resolvido
•
Essas formas envolvem fundamentalmente:
- Recurso à justiça tradicional
- Recurso às ONGs e/ou aos meios de comunicação
social
- Recurso à justiça privada: organizada ou
individual
•
Neste último caso, as sanções aplicadas pela
comunidade
organizada
são
normalmente
desproporcionais e atentam contra os direitos
humanos. Também a reacção individual é normalmente
violenta e constitui, ela própria, outro crime,
perpetuando a violência.
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11. GRUPOS “IMUNES”
―Na Guiné-Bissau, existem guineenses de primeira, de
segunda, de terceira e de quarta‖
(Representante do poder tradicional na Região de Cacheu)

E

m função do elevado índice de pobreza
entre a maior parte da população, um dos
mecanismos utilizados como estratégia de
resolução dos problemas está associado à
inserção em redes sociais que facilitam a sobrevivência e o
acesso a recursos, entre os quais o acesso à justiça.
Normalmente estas redes são fundadas em laços familiares,
de amizades, étnicos, económicos e também em relação ao
estatuto social da pessoa.
Para além destas estratégias que contribuem para a
existência de desigualdades de facto no acesso à justiça,
durante o nosso trabalho de campo a maior parte dos
inquiridos referiu frequentemente que algumas pessoas são
verdadeiramente imunes à justiça pois, façam o que
fizerem, ―nada lhes acontece‖. Sucederam-se muitos
exemplos de histórias em que fulano ou sicrano
cometeram este ou aquele crime, em que foram alertadas
as autoridades competentes e nuns casos nem sequer teria
havido reacção, noutros a sua actuação teria sido barrada
pelos tais ―grupos imunes‖.
À pergunta ―quais são os grupos imunes à justiça‖,
as respostas não variaram muito: militares, políticos,
autoridades policiais, pessoas com recursos financeiros.
Nalguns casos, foram indicados os próprios
profissionais da justiça: magistrados, advogados, etc.
Acrescentaram ainda que também as pessoas ligadas
àquelas por laços familiares ou de amizade beneficiavam
desta imunidade.
Dentro das respostas, houve quem restringisse aos
altos postos militares e das forças de segurança, aos altos
cargos políticos ou às pessoas com elevado grau de
riqueza.

EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM A
POPULAÇÃO E SEJ
Aquilo que existe de comum nas respostas é o
facto de as pessoas apontadas como ―imunes à
justiça‖ terem algum poder na sociedade (quer
seja a força quer seja o poder económico) e é
consensual que estes grupos se aproveitam do
poder que têm para não sofrer qualquer
consequência, ainda que actuem ilicitamente ou
mesmo para actuar ilicitamente de uma forma
consciente e propositada.
O que é verdadeiramente surpreendente é que
não são referidas excepções, ou seja, não se
ouviram, nas entrevistas, quaisquer relatos
exemplificadores de pessoas com o tal grau de
poder que tenham sido penalizadas pela prática
de algum ilícito ou que sirvam de exemplo a um
comportamento responsável e honesto.
Acresce que todos os sectores da sociedade,
qualquer que seja o grau de poder económico
ou instrução, têm plena consciência desta
situação.

Naturalmente, a situação generalizada de
corrupção e clientelismo é associada à imunidade dos
referidos grupos, bem como à pouca força das instituições
estaduais e da ausência da presença do Estado ou mesmo à
inexistência de um verdadeiro ―Estado de Direito‖.

Assim, vejam-se os dados recolhidos junto das
autoridades estaduais de justiça (ver gráfico):

As autoridades estaduais respondem:
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12. CRITÉRIOS DE VULNERABILIDADE

O

conceito de vulnerabilidade é um
termo relativamente recente na
sociologia do desenvolvimento. A
construção teórica deste conceito
associada ao desenvolvimento social surge a partir da
preocupação e necessidade em compreender melhor os
fenómenos ligados à pobreza e a concretização dos
direitos humanos nos países em desenvolvimento.
Diferentes agências do Sistema das Nações Unidas
(UNESCO, PNUD, UNICEF), assim como o Banco Mundial
trabalham com este conceito para fundamentar uma
intervenção mais consistente e prática em alguns grupos
específicos da sociedade.
Apesar de ser um conceito formulado
recentemente, existe um consenso entre os autores que
estudam essa temática, de que a vulnerabilidade social
apresenta um carácter multifacetado e interdisciplinar
abarcando inúmeras dimensões, a partir das quais se
podem identificar situações de vulnerabilidade dos
indivíduos, famílias ou comunidades. Essas dimensões estão
ligadas tanto às características próprias dos indivíduos ou
grupos, quanto àquelas relativas ao meio social no qual
estão inseridos31.
Tendo em conta a pluralidade que o termo
vulnerabilidade alberga, os estudiosos têm utilizado
diferentes tipologias para restringir o seu uso: sendo assim,
a vulnerabilidade pode referir-se a distintos aspectos sejam
eles de ordem estrutural, económica, social, jurídica, etc. A
ausência ou a fragilidade de acesso a um destes elementos
pressupõe uma situação de vulnerabilidade que carece de
investigação uma vez que as estruturas de oportunidades
são regularizadas pelo Estado, sociedade e mercado.
Em linhas gerais, a vulnerabilidade é um fenómeno
social complexo que se caracteriza pela interacção de
factores socioeconómicos e culturais, quer a nível
individual ou colectivo. Desta forma, a vulnerabilidade
representa um nível elevado de exposição a situações
desfavoráveis para o bem-estar e faz com que o indivíduo
esteja em situações que o impossibilite do acesso a
condições sociais e económicas, acesso à informação, à
educação, à assistência social, à alimentação e à saúde,
garantia de respeito aos direitos humanos e,

consequentemente, a capacidade de se auto-proteger e
também proteger aqueles que estão sob o seu cuidado32.
Na Guiné-Bissau, os indicadores socioeconómicos
registam um grau elevado de vulnerabilidade. A grande
maioria da população guineense é vulnerável devido à
pobreza. Como foi já referido supra, cerca de 69,3% dos
agregados familiares encontram-se em situação de pobreza
e vivem com menos de 2 USD por dia por pessoa – e 33%
deles estão em situação de pobreza absoluta e vivem com
menos de 1 USD por dia33. A pobreza e insegurança
alimentar são mais acentuadas nas zonas rurais do país, o
que faz com que as populações rurais estejam mais sujeitas
a vulnerabilidade em detrimento das populações urbanas.
Os dados apontam que os domicílios chefiados por
mulheres, e os domicílios cujo chefe tem fraco nível de
escolarização possuem um elevado nível de
vulnerabilidade34.

A vulnerabilidade no acesso à justiça constituise pela dificuldade na defesa ou afirmação de
direitos em razão de obstáculos à obtenção de
soluções de justiça (estadual, tradicional ou
através de resolução alternativa de conflito).
Esta é a principal tipologia privilegiada neste estudo.
Entretanto, tem-se consciência de que diversos factores
estruturais e conjunturais tais como a pobreza, a falta de
acesso aos mecanismos básicos de sobrevivência como
alimentação, saúde, educação e outros serviços públicos
influenciam e até mesmo condicionam ou determinam o
acesso à justiça35.

Desta forma, as limitações no acesso à justiça que afectam
com maior intensidade alguns grupos da sociedade
guineense podem ser agrupadas nas seguintes:

______________________________________________
31. Ver: (Vignoli, 2001; Arriagada, 2001, Filgueira, 2001); ARRIAGADA, I. Famílias vulnerables o vulnerabilidad de las
famílias? In: CEPAL. Seminario Vulnerabilidad. Santiago de Chile, 2001.
32. FILGUEIRA, C. H. Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: aproximaciones conceptuales recientes. In:
CEPAL. Seminario vulnerabilidad. Santiago: Cepal, 2001.
33. Ver: Relatório de Desenvolvimento Humano – PNUD, 2010.
34. Inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza – ILAP2, Janeiro de 2011.
Résume Exécutif: Résultats de l’enquête approfondie sur la sécurité alimentaire en milieu rural. WFP. Janvier 2011. (Ver :
Africain Économie Outlook).
35. Esta modalidade de vulnerabilidade reflecte-se, naturalmente, também no acesso à justiça tradicional.
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Vulnerabilidade em função da zona onde
habitam/ localização geográfica dos utentes
As pessoas residentes nas zonas rurais mais distantes
das sedes de sector e da capital possuem elevado índice
de fragilidade em relação ao acesso à justiça, uma vez,
que muitas destas localidades não possuem quaisquer
estruturas ou órgãos de justiça. Este factor ficou já
patente no capítulo relativo ao sistema estadual de
justiça.

Importa, finalmente atentar na seguinte tabela que
resume os dados do nosso trabalho de campo quanto aos
grupos vulneráveis no acesso à justiça nas três regiões.
Estes dados foram recolhidos junto da população, e
constituem respostas à pergunta: “quais os grupos que
têm mais dificuldade em aceder à justiça?‖

Quais os grupos que têm mais dificuldade em
aceder à justiça estadual?
A população inquirida responde:
33%
0,33

Vulnerabilidade em função do grau de instrução
A iliteracia constitui uma das principais barreiras ao
acesso à justiça, desde logo pela incapacidade de
perceber e de reagir autonomamente.
Vulnerabilidade em função da capacidade
económica
As pessoas pobres apresentam fortes dificuldades em
suportar os custos da justiça estadual, entre elas, as
pessoas portadoras de deficiência e os refugiados, cujo
nível de vulnerabilidade se acentua em função da pobreza
crónica. No estudo, ouvimos até à exaustão o
comentário de que a ―justiça é para os ricos‖ ou ―o pobre é
culpado, o rico é apenas suspeito”.
Vulnerabilidade em razão de detenção ilegal
Verificam-se um grande número de casos de
detenções sem respeito pelos prazos legais, pela
necessidade de apresentação a um juiz e, acima de tudo,
detenções sem qualquer justificação e base legal. Nestes
casos, não é comum serem assegurados aos detidos nem
um defensor legal nem qualquer tipo de possibilidade de
reacção.
Vulnerabilidade em função do sexo
O princípio da igualdade de género está longe de ser
respeitado na Guiné-Bissau, não só por questões de
dependência económica e iliteracia das mulheres
(especialmente das mais pobres) mas também por
questões de mentalidade e cultura. Esta vulnerabilidade
verifica-se sobretudo nas mulheres mais pobres,
analfabetas ou com baixo nível de escolarização, oriundas
das zonas rurais mais distantes do país. É importante
salientar que quanto mais pobres são as mulheres,
maiores as probabilidades de sofrerem com a
discriminação de género, uma vez que aumenta o nível
de dependência social, de iliteracia e submissão a uma
cultura predominantemente machista36.
Vulnerabilidade em função da idade
As crianças são igualmente vulneráveis a vários níveis.
São vulneráveis à exploração, violência, negligência e
abusos, que impedem o seu desenvolvimento
psicossocial, assim como a formação de um capital
humano necessário ao país. Esta realidade afecta
sobretudo as crianças oriundas de agregados familiares
que estão em situação de pobreza crónica. No que
concerne ao acesso à justiça, o grau de vulnerabilidade
das crianças aumenta, uma vez que elas não possuem voz
na sociedade para reivindicar seus direitos jurídicos (por
essência são dependentes) ou por estarem inseridas em
agregados familiares cujos responsáveis legais também
enfrentam constrangimentos no acesso à justiça em
função da pobreza.

25%
0,25
15% 0,15
15%
0,15
4%
0,04

3%
0,03

3%
0,03

1%
0,01

1%
0,01

Destes dados podemos concluir o seguinte: na
justiça estadual, a pobreza é a causa mais apontada
enquanto vulnerabilidade no acesso à justiça (33%), sendo
ainda muito relevante a iliteracia (15%) e sendo a distância
também apontada. Além destes factores estruturais,
também é apontada, como uma vulnerabilidade no acesso à
justiça a pertença a grupos específicos da sociedade: em
especial, as mulheres (25%) e crianças (15%).

Já na justiça tradicional os constrangimentos
verificam-se, não em função da capacidade económica ou
grau de instrução ou proximidade, mas sim em função de
uma discriminação/vulnerabilidade relativa a certos grupos:
as mulheres (51%) e as crianças (30%).
No nosso estudo, identificamos e tratámos já, a
propósito do estado do SEJ nas zonas objecto de estudo,
da questão da falta de proximidade e insuficiência de
estruturas estaduais.
Elegemos, ainda, a priori, alguns grupos específicos
que, em função do conhecimento prévio da sociedade nos
pareciam poder ser considerados vulneráveis no acesso à
justiça, mas depois dos inquéritos e entrevistas, verificámos
que não possuem uma vulnerabilidade específica no acesso
à justiça, mas sim uma vulnerabilidade genérica,
especialmente em função da pobreza e/ou iliteracia: foram
estes, os grupos dos refugiados e dos deficientes. A
respectiva análise encontra-se em anexo (ANEXO XV).

_____________________________________________
36. UNIFEM. Progresso das mulheres no mundo. Quem responde às mulheres? Género e responsabilização. 2009.
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13. VULNERABILIDADE EM FUNÇÃO DA POBREZA
“(…) o homem só se afirma plenamente como
Homem, quando, para além da melhoria das condições
materiais de vida interiorizar o princípio fundamental de que
nas necessidades básicas integram a liberdade, a justiça, a
procura de equidade, a auto-estima, como valores do
Desenvolvimento.‖
Joseph Stiglitz (Globalização a grande desilusão37)

O termo mais recorrente, quando se fala de pobreza,
é o de privação de rendimento ou a ausência de
condições para o ―bem-estar material‖, ou seja, um
conceito estritamente confinado à pobreza monetária.

D

e acordo com a definição da pobreza,
na sua perspectiva material, o
estabelecimento da linha de pobreza é,
normalmente, baseado no rendimento
ou no consumo. É exactamente esta perspectiva do
rendimento (PIB) que sustenta a medição da Pobreza,
compreendendo o estabelecimento de uma Linha de
Pobreza.

No entanto, ―pobreza‖ é também a negação de escolhas
e de oportunidades que permitam uma vida longa,
saudável, digna, confiante e promotora de
conhecimento, auto-respeito e do respeito dos outros.40
Para o que nos interessa, importa ter em conta
que, de acordo com os dados do ILAP, a região de Oio é a
região que apresenta maiores índices de pobreza relativa e
absoluta no país. Por outro lado, Cacheu é a região que
apresenta um segundo maior índice de pobreza extrema,
mas já é a 5.ª região com um nível mais elevado de pobreza
relativa.
Assim, ao nível da vulnerabilidade em função da
pobreza, podemos concluir que a população das regiões
objecto de estudo está numa posição de particular
dificuldade comparativamente ao resto do país.
Já Bissau aparece em último lugar, quer nos índices de
pobreza extrema, quer relativa.

Os resultados definitivos do Inquérito Ligeiro para
Avaliação da Pobreza (ILAP2) informam que a incidência de
pobreza relativa ($2) na Guiné-Bissau é de 69,3%
(correspondente a 483.474 pessoas), estando a pobreza
extrema na ordem de 33% (1.014.277 pessoas), em 2010.
O índice da pobreza extrema (1$/dia) sofreu uma subida
assustadora de quase 13%, de 2002 (20,8%) para 33% em
2010 - a agricultura, incluindo pescas, desempenha o papel
de motor principal da sua economia, absorvendo 72,4% da
sua população38. O índice de pobreza relativa subiu
igualmente de 64% para 69,3%.
A realidade descrita não condiz com o crescimento
do PIB real que, segundo o INE, tem tido índices positivos
ao longo desta década, comparativamente aos anos
anteriores da década de noventa, observando uma média
anual de 3.5% para 201039.
Considera-se que, da população total de 1.520.830
pessoas, segundo o Recenseamento Geral de População e
Habitação (RPGH2009), cerca de 98,4% depara com
estrangulamentos de natureza financeira para levar os seus
problemas à uma entidade do SEJ e serem resolvidos com
base nas normas do direito vigente no país bem como dos
parâmetros dos direitos humanos universalmente aceites.
____________________________________________________
37. Op. Cit. in CRUZ, Jorge (2007: 54-55)
38. Inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza (ILAP2), Resultados definitivos, Janeiro 2011
39. INE 2010, in www.stat-guinbissau.com
40. É este conceito defendido na Cimeira Mundial de Copenhaga, em 1995, que sustentou a introdução dos Poverty Reduction Strategy
Papers –PRSPs – nos países em desenvolvimento, baptizado na Guiné-Bissau com o nome DENARP e que no seu ponto 12 considera que
a pobreza demonstra as faltas, privações que impedem o ser humano a aceder ao mínimo vital, a satisfazer as necessidades fundamentais
(…) e também uma limitação da possibilidade de escolha, de incapacidade para as populações beneficiarem das oportunidades que lhes
permitem viver nas condições decentes, de liberdade e de dignidade. Essas oportunidades incluem, entre outros, a criação de
mecanismos que garantam o fácil acesso ao direito e à justiça, tais como a assistência judiciária (informação jurídica e patrocínio
judiciário), referidos no tópico sobre informação jurídica e patrocínio judiciário do presente relatório.
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14. VULNERABILIDADE EM FUNÇÃO DE
DETENÇÃO ILEGAL

O

isolamento da pessoa num local de
detenção sem as devidas garantias,
presentes
nos
ordenamentos
jurídicos modernos e o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, coloca-a à mercê de
seus carcereiros, tornando-se fácil a ocorrência de
violências físicas e verbais, além da anulação da intimidade
e da exposição da pessoa a condições e a práticas
degradantes.

fundamentais, sendo, hoje como há séculos, um dos mais
importantes instrumentos de defesa da liberdade. A sua
finalidade é precisamente impedir a continuação de uma
detenção ou prisão arbitrária.
No nosso trabalho de campo, constatámos que, em
termos gerais, poucas pessoas se socorrem da providência
de habeas corpus, dado o alto nível de desconhecimento
das pessoas das questões jurídicas em geral e, em especial,

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, expressamente aplicável na ordem interna da Guiné-Bissau
mediante o n.º 2 do artigo 29.º da CRGB, estabelece, no seu artigo 9.º que ―ninguém poderá ser detido, preso ou
exilado arbitrariamente”. Com base neste artigo e com o objectivo de reiterar e tornar mais específica a
proclamação de que ―ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado‖, seguiram-se vários instrumentos
normativos internacionais, com a natureza de compromissos jurídicos, que se incorporaram ao direito positivo
dos Estados signatários, como o Pacto de Direitos Civis e Políticos (artigo 9.º) ou a Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos (artigo 6.º).
De acordo com os parâmetros do Direito Internacional, a CRGB estabelece no n.º 2 do artigo 38.° que
«ninguém pode ser total ou parcialmente privado de liberdade, a não ser em Consequência de sentença judicial
condenatória pela prática de acto punido pela lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança»,
e no n.º 2 do artigo 39.º que «a privação da liberdade contra o disposto na Constituição e na lei constitui o Estado no
dever de indemnizar o lesado, nos termos que a lei estabelecer». O n.º 3 do artigo 39.° refere ainda que se exceptua
deste princípio a privação de liberdade pelo tempo e nas «condições que a lei determinar, nomeadamente nos casos
de detenção, prisão preventiva, pena de prisão etc».
Nos termos do artigo 39.°, n°s 3 e 5, da CRGB a «prisão ou detenção ilegal resultante de abuso de poder confere ao
cidadão o direito de recorrer à providência do habeas corpus. A providência do habeas corpus é interposta no Supremo
Tribunal de Justiça nos termos da lei».
Nos termos do artigo 183.º do CPP, a detenção é a privação da liberdade por um período muito curto, com
diversos fins: i) para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, o detido ser submetido a julgamento; ii) para
ser presente ao juiz competente para interrogatório judicial ou aplicação de uma medida de coacção, ou; iii) para
assegurar a presença imediata do detido perante o juiz em acto processual41.

Também o artigo 190.° do CCP visa combater toda restrição ilegal à liberdade.
As ofensas aos direitos do detido são muito mais
graves nos sistemas prisionais em que as celas são
superlotadas42, a saúde do detido não merece qualquer
cuidado, sendo esta impedida de exercícios físicos,
recreação e lazer.
Nos tempos modernos, o habeas corpus43 (direito
de toda pessoa detida sem condenação, ou a quem a
represente de pedir a qualquer juiz, em qualquer tempo,
que ordene a imediata apresentação do detido às
autoridades competentes) foi incorporado ao sistema
jurídico de protecção da pessoa humana e de seus direitos

dos procedimentos judiciários.
Na Guiné-Bissau, apesar dos trabalhos que já foram
e que estão a ser levados a cabo pelas organizações da
sociedade civil, ONGs e associações de base em termos de
denúncias das detenções arbitrárias, essa prática é ainda
elevada, dado que é de conhecimento público que as
entidades policiais e os militares continuam a deter as
pessoas ―por tudo e por nada”. Acresce que é praticamente
impossível obter dados fiáveis da quantidade de detidos
presos preventivos na Guiné-Bissau, pois não existem ainda
registos credíveis.

___________________________________________________
41. Importa distinguir a detenção das medidas de coação aplicadas pelas autoridades Judiciárias (Tribunal e Ministério Público) no sentido
de impor ao arguido a prática ou abstenção da prática de um determinado acto, ou privando-o da liberdade pessoal com vista a garantir o
decurso do processo penal. Dentro destas medidas de coacção, encontramos a prisão preventiva que é a mais grave das medidas de
coacção aplicáveis ao suspeito da prática de crime, consistindo na colocação do arguido num lugar determinado para tal, privando-o da
liberdade pessoal (artigos 160.º e ss do CPP) mas que apenas pode ser aplicada quando forem inadequadas ou insuficientes todas as
outras medidas de coação. Finalmente, resta acrescentar que a pena de prisão é uma pena principal que consiste na privação da liberdade
do condenado a cumprir em estabelecimento prisional.
42. Caso das celas de todos os centros de detenção (oficiais ou não) que visitamos.
43. Estão pendentes, no Supremo Tribunal de Justiça, 10 casos em matéria penal durante o ano 2010, 9 casos são de habeas corpus em
virtude de detenção ilegal.
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Na Guiné-Bissau podemos distinguir dois tipos de
situações:
Casos em que as razões da detenção arbitrária
“não diferem do resto do mundo”, isto é, há pessoas
detidas, quer porque se limitaram a exercer um dos seus
direitos fundamentais (tal como a liberdade de expressão),
quer porque, não tendo beneficiado das garantias
fundamentais de um julgamento justo, foram detidos sem
mandatos de captura, sem que contra si tenha deduzido
qualquer acusação ou sem que tenham sido julgados por
uma autoridade judicial competente ou não tendo tido
acesso a um advogado. Os detidos são por vezes mantidos
em isolamento durante diversos meses ou anos
Casos
específicos
da
Guiné-Bissau
que
lamentavelmente continuam a acontecer e que suscitam
um comentário frequente relativamente aos centros de
detenção: ―os centros de detenção deste país parecem outra
República‖ uma vez que ―os agentes da polícia, os guardas
prisionais e os militares detêm todo o poder e fazem o que
bem entendam sem que haja uma devida responsabilização
por entidades competentes‖. Assim, foram-nos relatadas
situações de pessoas detidas por dívidas até os familiares
chegarem para pagar, situações de pessoas detidas só
porque tiveram ―discussões‖ com uma pessoa da
autoridade (como policias, militares, membros do governo
ou familiares destas pessoas). O dito fenómeno de ― Bu sibi
ami ikim na manda fitchau nada cana sai la‖(“sabes quem é
que eu sou? Vou-te mandar prender e nunca serei responsável
por isso”): às vezes por uma simples discussão com uma
pessoa mais velha ou com alguma influência, esta dirige-se
à esquadra para pedir que a pessoa seja posta no
calabouço, sem qualquer outro fundamento, só porque ele
conhece alguém na esquadra ou no quartel.
Por outro lado, a maioria dos detidos não tem
advogados e muitas das vezes são privados de acesso às
suas famílias e sujeitos a várias formas de maus tratos.
No nosso estudo, as amostras que citaremos
relativamente a esta questão não são absolutamente fiáveis
visto que só foram visitados dois centros de detenção: a
primeira e segunda esquadras (e foram visitadas no
domingo, dia no qual muitos presos vão a casa visitar a
família…). Em anexo (ver ANEXO XVI) é possível
encontrar os dados completos relativos às duas visitas. No
fundo, as detenções analisadas estavam todas fora do prazo
legal44, os motivos pelos quais se procedeu a detenção não
estavam de acordo com a lei, e na maioria dos casos, o
detido não tinha tido acesso a um advogado. Notamos
ainda que o detido, embora sabendo o motivo da
detenção, desconhecia em absoluto os trâmites do
processo judicial, não sabendo se devia ser ouvido (e
quando e por quem).

nos centros de detenções do país, tanto em termos de
fiscalização dos actos das pessoas e consequente
responsabilização, como em termos das infra-estruturas e
condições higiénicas (latrinas cheias, cheiro insuportável,
bastando uma garrafa de creolina45 para reduzir o cheiro),
reforçando assim a ideia da seguinte metáfora:
“... As leis não bastam, os lírios não nascem das leis.”
(O Nosso Tempo, Carlos Drummond de Andrade)
Sala de detenção na esquadra policial de Nhacra

Concluímos assim que existe um grau de
vulnerabilidade quando a restrição à liberdade é imposta
arbitrariamente, pois, nesse caso, o desrespeito à pessoa
do preso ou detido e dos seus direitos já está implícito no
acto detenção, além de que, nesse caso, parece existir
também o pressuposto de que não serão respeitadas as
normas legais sobre as condições do encarceramento.
Com efeito, parece evidente que quem pratica a violência
inicial, efectuando a prisão ou detenção de modo ilegal,
certamente não irá preocupar-se com o respeito à lei no
tratamento que daí por diante será dispensado à vítima
dessa arbitrariedade.

Prisão de Mansoa

Embora se reconheça a debilidade financeira do
Estado, de forma geral, não há nada que justifique as
violações dos direitos humanos e as carências que se vivem
____________________________________________________
44. Pode questionar-se se, segundo a realidade do país, o prazo legal de 48 horas não será demasiado curto, mas, se assim for, a lei deve
ser alterada.
45. Graças à Comissão Diocesana de Justiça, Paz e Direitos Humanos da Igreja Católica por intermédio de Frei Michael Daniels que faz
uma visita periódica todos os domingos e aproveita para deixar algumas garrafas de creolina, velas, biscoitos etc. conseguindo, de facto,
minimizar essas carências dos centros de detenção.
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15. MULHERES
“As mulheres são máquinas produtoras e reprodutoras.”
Extraído do Djumbai em Mansaba, 2011

15.1 DADOS GERAIS

A

s desigualdades em função do sexo
constituem um fenómeno presente em
todas as sociedades. Elas são produtos
das relações de poder, normas, práticas
e costumes construídos socialmente, bem como da
conjuntura económica e religiosa dos países.
Na Guiné-Bissau, segundo os dados do censo
(2009), 51,8% da população é composta por mulheres. A
situação das mulheres tem sido fonte de muitos estudos e
discussões, pois os indicadores nacionais e os estudos
socioeconómicos realizados apontam que as mulheres
constituem um dos grupos mais afectados pela pobreza,
pela instabilidade política e económica.

Mulheres representam um dos grupos mais vulneráveis
ao acesso à justiça na Guiné-Bissau

A taxa de analfabetismo é muito elevada entre as
mulheres, apesar dos esforços desenvolvidos ao longo dos
anos, o sector da educação ainda não conseguiu superar as
limitações no acesso à educação que penaliza, sobretudo,
as mulheres, o que provoca profundos desníveis na
sociedade e se reflecte, de forma evidente, no bem-estar
das mulheres e das crianças.
Segundo os dados do MICS (2010), na GuinéBissau, 40% das mulheres com idade entre os 15-24 anos
são alfabetizadas. Contudo, entre as mulheres oriundas de
agregados familiares mais pobres esta taxa baixa para 12%.
Nota-se um crescimento considerável do nível de
alfabetização entre as mulheres que vivem nos agregados
familiares com melhores condições económicas, em que a
taxa atingiu os 70%. Numa perspectiva ―futurista‖ estes
dados demonstram uma perpetuação da pobreza entre os
mais pobres fazendo com que o círculo da pobreza entre
as mulheres tenda a reproduzir-se nas gerações futuras.

Os dados apontam ainda que nos primeiros anos
de escolaridade existe quase uma paridade entre os sexos
mas, a partir dos 13 anos, começam a aparecer mais
homens a frequentar as escolas comparativamente com as
mulheres da mesma idade. Existem menos raparigas a
frequentarem as escolas do ensino secundário,
comparativamente com os rapazes.
No plano social, ainda persistem práticas culturais
tradicionais nefastas ao bem-estar e à saúde da mulher,
como a mutilação genital feminina e o casamento precoce,
complementadas por um emaranhado de relações sociais e
culturais que valorizam e reforçam os estereótipos e
preconceitos sobre as mulheres. A Guiné-Bissau, apesar
dos avanços, ainda está longe de conseguir consolidar a
igualdade de género no país.
A abordagem analítica do relatório considera que
as relações sociais, económicas e estruturas de poder na
Guiné-Bissau, contêm divisões de género profundamente
enraizadas, sendo que estas divisões
contribuem de forma significativa para
as dificuldades de concretização dos
direitos humanos e do acesso à justiça
no país.
As desigualdades profundas na
distribuição do poder e das estruturas
económicas
são
de
particular
importância para a compreensão das
limitações na construção da igualdade
de género e no acesso aos direitos e à
justiça. Numa visão estruturalista,
percebe-se que os objectivos sociais se
integram de modo fraco nas estratégias
de desenvolvimento e o Estado
demonstra pouca capacidade de ser um
actor principal no provimento de
recursos para garantir a protecção
social de forma inclusiva. A ideia das
políticas sociais baseadas nos princípios da universalidade e
redistribuição, com fortes subsídios cruzados, derivados da
distribuição equitativa dos recursos, representam um
horizonte longínquo para o Estado guineense.
Para colmatar os problemas relacionados com a
discriminação das mulheres na sociedade, diversas
iniciativas estão em curso, sendo este um processo que
vem sendo construído ao longo dos anos.
A Guiné-Bissau ratificou a Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher – CEDAW e algumas medidas jurídicas foram
tomadas para implementação da convenção no país,
nomeadamente a criação do ex-ministério de Promoção
Feminina, o actual Ministério de Solidariedade Social,
Família e Luta contra a Pobreza e o Instituto da Mulher e
Criança. Para operacionalizar os trabalhos este ministério
contribuiu para a criação do Comité Nacional de Luta
Contra as Práticas Nefastas.
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A CRGB assegura o respeito pela igualdade entre
os géneros. Segundo o artigo 24.° «Todos os cidadãos são
iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos
aos mesmos deveres, sem distinção de raça, sexo, nível social,
intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica».
O artigo 25.° reforça o imperativo da igualdade de género,
referindo que «o homem e a mulher são iguais perante a lei
em todos os domínios da vida política, económica, social e
cultural».
Também desde o início da década de noventa,
emergiram no país várias ONGs que trabalham na
promoção e defesa dos direitos das mulheres: estas
organizações têm desempenhado um papel muito relevante
para o acesso das mulheres aos direitos e à justiça. Aponta
-se como um dos resultados da organização da sociedade
civil, a elaboração da Política Nacional de Igualdade de
Género (―PNIEG‖) que está em curso, cujos objectivos
reflectem a demanda das populações, das mulheres, da
sociedade civil organizada, comunidade internacional e
Estado da Guiné-Bissau.

15.2 DADOS RECOLHIDOS NOS
DJUMBAIS COM AS MULHERES
O acesso das mulheres aos direitos e à justiça
constitui um problema real no país. No que concerne ao
sistema estadual de justiça, uma série de factores
estruturais, bem como a conjuntura socioeconómica e
cultural do país corroboram para as dificuldades que as
mulheres enfrentam no
acesso
à
justiça
estadual.
Estando
estruturada
a
sociedade
guineense
sobre uma teia familiar
hierarquicamente
construída
e
funcionalmente
diferenciada, onde a
mulher se insere numa
posição
subordinada
em contextos na maior
parte
das
vezes
poligâmicos,
funcionando como um ser passivo para a procriação e
concretização da iniciativa sexual masculina (CEDAW,
2007), certas normas e práticas que fazem parte do
quotidiano das populações revelam-se contrárias a grande
parte de certos princípios jurídicos que são universais e
também contrários à construção da igualdade entre
homens e mulheres, o que se reflecte profundamente no
acesso à justiça. Por outro lado, os mecanismos
alternativos de justiça das autoridades tradicionais,
geralmente são contrários à CRGB, aos Direitos Humanos
e aos Direitos das Mulheres. As autoridades tradicionais
reflectem a sua interpretação do direito consuetudinário
que frequentemente é imbuída de preconceitos e
discriminação contra as mulheres e crianças (este tema
será abordado a propósito da relação das mulheres com a
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justiça tradicional e já foi referenciado no capítulo sobre as
debilidades da justiça tradicional no cumprimento dos
direitos humanos).
Apesar de vários suportes teóricos (legislação)
apontarem que homens e mulheres têm oportunidades
iguais para expressarem suas opiniões e serem ouvidos, no
acesso aos direitos e à justiça, a pesquisa aponta uma
imagem diferente.
Tanto na justiça estadual quanto na justiça tradicional
enquanto a liderança for maioritariamente composta
por homens, haverá uma grande dificuldade das
mulheres alcançarem decisões justas através de um
processo justo.
Durante a fase de recolha de dados, nos diferentes
djumbais realizados nas três zonas houve uma forte
preocupação em identificar quais os principais problemas
relacionados com a justiça que as mulheres enfrentavam
para, a partir destas declarações, tentar identificar e
perceber quais são as áreas jurídicas que carecem de uma
principal atenção na elaboração de políticas voltadas para o
funcionamento da justiça e concretização da igualdade de
género no acesso à justiça na Guiné-Bissau.
Foi possível concluir que, nas percepções dos
entrevistados, os problemas estruturais de ordem
socioeconómica e o acesso aos direitos fundamentais,
também constituem elementos para o constrangimento no
acesso à justiça e contribuem para a vulnerabilidade
feminina (Ver Anexo XVIII).

Djumbai com mulheres em Bissau

Desta forma, para
uma melhor compreensão
da
problemática,
é
importante saber quais são
os principais problemas que
a grande maioria das
mulheres
enfrenta
e
perceber porque que é que
elas não chegam às
instâncias judiciais, bem
como quais são os factores
que interferem no acesso à
justiça, no cumprimento
das leis, no respeito pela
justiça e direitos humanos.

Com
base
nas
entrevistas que fizemos com as diferentes organizações
vocacionadas para a protecção dos direitos das mulheres e
também com os diferentes djumbais realizados com
mulheres nas três regiões piloto (Cacheu, Oio e Bissau),
podemos apontar que a violência doméstica e sexual, os
conflitos familiares, a questão da herança (sucessão) em
caso de morte do marido, o casamento forçado
constituem as principais violações dos direitos das
mulheres e consequentemente são problemas que
dificilmente chegam aos órgãos judiciais, sendo que alguns
destes crimes ainda são interpretados como tabus nas
comunidades, como é o caso da violência doméstica e
sexual.
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A tabela abaixo (extraída dos djumbais com as
mulheres nas Regiões de Cacheu e Oio e SAB) reflecte a
opinião das diferentes mulheres entrevistadas acerca dos
problemas estruturais que as mulheres enfrentam no
quotidiano. Num primeiro momento, a ideia era identificar
os principais problemas que as mulheres enfrentavam no
acesso à justiça, entretanto, o contexto social da GuinéBissau demonstrou-nos que seria incorrer em erro
analisarmos o acesso à justiça separado de uma análise do
acesso aos direitos como um todo. Desta forma, torna-se
quase impossível analisar o acesso à justiça sem o
compreender como sendo também um direito inerente a
todo indivíduo. Desta forma, a tabela mostra-nos os
principais problemas tanto de ordem económica,
sociocultural como jurídica que as mulheres enfrentam nas
zonas de intervenção do estudo para terem acesso à
justiça.
Quais são os problemas estruturais que as
mulheres enfrentam?
Económicos
Dificuldades económicas (pobreza);
Dificuldades de acesso à educação,
analfabetismo;
Dependência económica;
Ausência de emprego e rendimento
financeiro.
Sociais /
Submissão da mulher ao homem;
Tradicionais/
Mentalidade discriminatória que não
Jurídicos
confere às mulheres as mesmas
oportunidades que aos homens;
Excesso de trabalho doméstico;
Violência doméstica e sexual;
Muitas mulheres vivem como reféns dos
maridos;
Conflitos étnicos;
Casamento forçado e precoce;
Gravidez precoce
Mutilação genital feminina;
Suportam os encargos económicos dos
filhos;
Falta de reconhecimento da paternidade
dos filhos quando necessário;
Assédio sexual no trabalho;
Dificuldades de acesso à saúde
reprodutiva
Políticos
Fraca participação política e nas esferas
de decisão;
Ausência de políticas que favorecem a
constituição de pequenos negócios para
as mulheres;
Instabilidade política e fragilidade do
Estado;
Acesso à
Indiferença do tribunal perante suas
justiça
queixas;
Discriminação por parte dos
intervenientes da Justiça Estadual;
Falta de conhecimento dos direitos
humanos e das legislações;
Dificuldades em suportar os custos da
justiça;
Distanciamento dos tribunais;
Discriminação na Justiça Tradicional;
As mulheres não são ouvidas.

15.3

CAUSAS

ESTRUTURAIS
VULNERABILIDADE DAS MULHERES

DE

Durante o nosso estudo, percebemos que as
mulheres sofrem violações substanciais dos seus direitos,
que concorrem para tornar este grupo da população
especialmente vulnerável. Para além dessas causas
estruturais, ligadas a questões de mentalidade, cultura e
tradição já referidas acima, as mulheres enfrentam
problemas específicos no acesso à justiça, quer estadual,
quer tradicional.
Abordaremos, em primeiro lugar, as seguintes
causas estruturais de vulnerabilidade:
- Violência doméstica;
- Problemas familiares;
- Posição sucessória das mulheres e a questão da
―Herança da Mulher‖.
De notar que são ainda causas estruturais de
vulnerabilidade das mulheres o casamento forçado e a
mutilação genital feminina/excisão, mas essas causas serão
abordadas a propósito das crianças por atingirem
maioritariamente crianças (do sexo feminino).

15.3.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
O contexto endógeno da Guiné-Bissau demonstranos que ao retratarmos o fenómeno da violência
doméstica
e
sexual
devemos
concentrar-nos
fundamentalmente na violência contra as mulheres e
crianças. Neste tópico, iremos concentrar-nos nas
questões relacionadas com as mulheres, uma vez que a
violência doméstica cometida contra as crianças será
desenvolvida num tópico .
A violência doméstica e sexual ainda é um fenómeno
pouco estudado e explorado na sociedade guineense.
Mesmo nas comunidades, entre as mulheres, falar sobre
este tema constitui uma tarefa muito sensível, pois para
além de expor a vítima, coloca também em causa os
limites da autoridade masculina. O contexto jurídico da
mulher guineense apesar de ter alcançado avanços
significativos ao longo dos anos, ainda possui lacunas
profundas no que concerne à concretização de facto da
protecção da mulher.

O crime de violência doméstica não conhece
ainda um tratamento autonomizado na
legislação guineense:
A CRGB dispõe nos artigos 38.º, n.º 1, e
artigo 37.º, n.º 1, que todo o cidadão goza da
inviolabilidade da sua pessoa, bem como o
direito à integridade moral e física.
O Código Penal refere-se apenas aos crimes
de ofensas à integridade física, quer simples, no
artigo 114.º, quer graves, no artigo 115.º, mas
em nenhum caso agrava a medida da pena em
virtude de pré-existir uma relação familiar com
a vítima.
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EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM AS
MULHERES
Nos djumbais realizados, somente conseguimos
obter informações acerca da violência doméstica ou
sexual quando falávamos apenas com as mulheres,
sobretudo com as mulheres mais jovens pois há um
certo código de silêncio sobre este tema nas
comunidades.
No entanto, notámos que, embora as mulheres
comecem a ter noção de que ―não é normal‖,
socialmente (ou seja, para a maioria da população)
ainda não é considerado crime o marido agredir
fisicamente ou obrigar a sua mulher a ter relações
sexuais sem a sua vontade, assim como também é
considerado normal familiares quer do marido ou da
própria mulher agredi-la fisicamente: segundo os
dados dos djumbais, 91 % das mulheres
entrevistadas disseram que a sociedade não
considera crime o marido ou namorado bater
na mulher, bem como 56 % responderam que a
sociedade não compreende como crime o
marido ou namorado obrigarem a mulher a ter
sexo contra a sua vontade (ver ANEXO XVIII).

Muitos homens, entrevistados ao nível dos djumbais
com as autoridades tradicionais, ainda reforçaram que
tradicionalmente a mulher tem o dever de satisfazer o
marido sexualmente quando ele desejar, uma vez que esta
é uma das suas funções no casamento (a mulher está
obrigada a ―manter a cama quente‖ disse-nos um
representante do poder tradicional da Região de Cacheu).
Isto leva-nos a afirmar, sem medo de incorrer em
erro, que a violência sexual praticada pelo marido ou
namorado dificilmente será resolvida pela justiça (pelo
menos, pela justiça tradicional), seja porque raramente é
denunciada, seja porque dificilmente tem a devida atenção
bem como um tratamento justo pelos intervenientes da
justiça.
Dentro da teia de relações familiares, é interessante
salientar que, no contexto da Guiné-Bissau, em função
da poligamia, as agressões também partem de uma
mulher para a outra.
Nos casamentos poligâmicos a autoridade e poder
exercido por uma das mulheres muitas vezes se
assemelham aos dos homens, marcado por violência e
agressão, sobretudo nas relações caracterizadas pela faixa
etária, em que a mulher mais jovem tende sempre a se
submeter às mais velhas. Através das entrevistas foi
possível perceber que é comum o facto de mulheres se
agredirem pela disputa de um homem, já que na língua
local (crioulo) são ―kumbossas” (termo utilizado para
definir a poligamia informal, duas mulheres que relacionam
com o mesmo homem).
Segundo os dados do estudo sobre Analise
Situacional da Violência Baseada no Género VBG (2010), nos
casos analisados de violência contra a mulher, o principal
agressor é do sexo masculino, sendo que dos casos
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analisados o agressor era o cônjuge da vítima, ou um outro
familiar ou namorado, o local onde ocorre a agressão é
geralmente em casa ou fora de casa, seguido do local de
trabalho, centro de saúde, escola e, segundo os dados, os
casos de violência tem aumentado a cada ano. Em anexo
(ver ANEXO XVIII) elencámos os principais problemas
que quer uma mulher, quer uma criança, enfrentam ao
interpor uma acção em Tribunal para se defenderem de
violência.
A violência doméstica encontra respaldo nas
normas seculares, fazendo com que dificilmente as
mulheres se posicionem contra os maus-tratos
psicológicos e físicos que ocorrem no seio da família. Esta
situação é o reflexo do papel de submissão a que estão
votadas desde a mais tenra idade, secundarizando-as mais
tarde em todas as instâncias de poder na sociedade e no
que concerne o acesso aos direitos e à justiça.
A violência contra a mulher pode ser perpetuada de
várias formas: física, verbal, psicológica, sexual. Segundo
os dados do MICS (2010), um quarto das mulheres (24%)
e 17% declararam ter sofrido agressão verbal e física,
respectivamente, na vida. Sendo que 6%reportaram violência
sexual. Entretanto, falar da violência doméstica na Guiné
-Bissau através de dados quantitativos ainda é muito
prematuro, uma vez que a grande maioria dos casos não
são denunciados, e quando o são, deparamo-nos com a
ausência de registos fiáveis.

São igualmente objecto de desconhecimento os
casos que dão entrada nos hospitais e centros de saúde
espalhados por todo o país, muitos em situações precárias
funcionado de forma básica, sem nenhuma capacidade de
prestar auxilio adequado às vítimas de violência, de
constituir um banco de dados acerca dos casos ou
especialmente de encaminhá-los ao Ministério Público.
A população tem consciência de que o fenómeno
da violência baseada no género existe e tem ganhado
terreno fértil no país para se desenvolver ao longo dos
anos, entretanto a inexistência de medidas capaz de
quantificá-lo, bem como estabelecer seu perfil ainda
constitui uma grave lacuna.

15.3.2 PROBLEMAS FAMILIARES
Optamos por separar este tema num tópico
específico e não incluindo aqui a violência doméstica e
sexual, por se tratar de uma distinção que os próprios
entrevistados fizeram ao longo da recolha de dados. E
também para realçar a importância e necessidade de
compreender as questões acerca do Direito da Família, um
dos elementos que foi muito abordado durante os
djumbais, e que tem sido pouco retratado nas políticas de
desenvolvimento.
Muitas vezes ouvimos, no decorrer das entrevistas
com os intervenientes da justiça, a expressão ―problemas
familiares‖. Durante as entrevistas com autoridades
tradicionais, líderes religiosos, também ouvimos esta
expressão, problemas familiares, mas afinal, o que são
problemas familiares?
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A definição que adoptamos no estudo desta
expressão reflecte mais as vivências e quotidianos
encontrados no terreno, em detrimento da definição
jurídica de facto, mas acreditamos que não estão em
pólos opostos.
Quando se referiam “problemas familiares”,
estes incluíam a responsabilização dos pais em
relação às despesas dos filhos, disputa entre
mulheres
nos
casamentos
poligâmicos,
reconhecimento de paternidade, disputa pela
guarda dos filhos, separações e divórcios,
abandono por parte dos maridos, discussões
envolvendo os familiares do marido ou os
familiares do casal, etc.
A CRGB, no seu artigo 26.º, afirma que “o Estado
reconhece a constituição da família e assegura a sua
protecção; os filhos são iguais perante a lei
independentemente do estado civil dos progenitores; os
cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto a
capacidade civil, política e na manutenção e educação
dos filhos”.
O Direito da Família vem regulado no livro IV no
Código Civil
Família
No artigo 1576.º família é definida da seguinte
forma: «São fontes das relações jurídicas familiares o
casamento, o parentesco, a afinidade e a adopção».
Casamento
No artigo seguinte, o artigo 1577.º o casamento é
definido como sendo o «contrato celebrado entre duas
pessoas de sexo diferente que pretendem constituir a
família mediante uma comunhão plena de vida».
União de facto
A Lei n.º 3/76, de 4 de Maio, permite ainda o
reconhecimento das uniões de facto e dos
casamentos não formalizados (tradicionais e das
outras religiões não católicas), mas pressupõe uma
relação monogâmica.
Alimentos
Nos termos do artigo 1907.º o ―pai não unido pelo
casamento é obrigado, desde a data do seu
reconhecimento legal, a prestar alimentos à mãe do filho
nascido fora do casamento durante a gravidez e no
primeiro ano de vida do filho, sem prejuízo das
indemnizações a que por lei ela tenha direito‖.
Investigação da paternidade
Nos termos do artigo 1847.º ―sempre que seja
lavrado registo de nascimento de indivíduo menor apenas
perfilhado pela mãe, deve o funcionário remeter ao
tribunal de menores certidão integral do registo, a fim de
se averiguar oficiosamente a identidade do presumível
progenitor‖.
Nos termos do artigo 1847.º ―se o presumido pai
negar ou se recusar a confirmar a paternidade, o tribunal
procederá às diligências necessárias para averiguar a
viabilidade da acção de investigação da paternidade‖.

No entanto, apesar da legislação, o que se verifica
na prática é uma outra realidade. Ao longo dos anos,
sobretudo após o conflito político militar de 1998,
verificou-se um golpe na economia do país e um acelerado
empobrecimento da população e consequentemente uma
inversão de valores sociais impulsionada pelas dificuldades
socioeconómicas das famílias, pela fragilidade do Estado e
dos sectores da educação, e também pela própria dinâmica
cultural a qual as sociedades estão sujeitas. Segundo KIZERBO, em África, as mulheres são cada vez mais
abandonadas enquanto anteriormente não se podia repudiar
uma mulher tão facilmente. Hoje, os elos sociais estão
distendidos e o controlo social tornou-se menos coercivo. Alguns
homens abandonam completamente os seus deveres para com
os filhos deixando-os a cargo das mulheres46 Esta análise do
autor exemplifica de, modo claro, o actual contexto
guineense no que respeita o código de família.
Assim, surgem na Guiné-Bissau situações típicas de
uma sociedade em transformação e em construção
como, por exemplo, a gravidez (normalmente precoce)
fruto de uma relação ocasional, as separações e
divórcios nos casamentos com ou sem filhos.
Estas situações têm sido pouco exploradas pelos
pesquisadores sociais, ou pouco mencionadas nas políticas
de desenvolvimento, a sociedade guineense está a produzir
―fenómenos sociais‖ que não estão acompanhados nem de
reflexão profunda nem de medidas jurídicas capazes de
mediá-los.
Quando uma rapariga recorre à justiça para reclamar
o reconhecimento da paternidade de seu filho, ou para
exigir que se cumpra o direito de pensão alimentícia da
criança, na maior parte dos casos a justiça não possui
condições para solucionar o problema, quer pela
dificuldade em reconhecer, de facto, a paternidade da
criança, uma vez que, não existem, no país, laboratórios
capazes de realizar um exame de ADN.
Também na grande maioria dos casos, o pai alega não
possuir meios financeiros para contribuir nas despesas
do filho e por aí encerra-se o caso.

Segundo os entrevistados na Curadoria de
Menores e Criança (órgão responsável pelos assuntos
relacionados com os menores no Ministério Público) este
é um problema que afecta profundamente o bem-estar e
condições de vida da criança e constitui a maior parte dos
processos que dão entrada na instituição.
Vários estudos têm demonstrado que são
geralmente as mulheres, sozinhas as responsáveis pelos
encargos económicos de seus filhos (alimentação,
educação, saúde): esta sobrecarga de responsabilidade,
destinada somente às mulheres, tem provocado mudanças
consideráveis na sociedade guineense, dentre elas o
elevado índice de trabalho infantil, o fenómeno ―meninos
de criação‖, exploração sexual das crianças, violência
contra as crianças, pois quanto mais pobre é o agregado
familiar da criança maior aumenta a probabilidade de
vulnerabilidade desta criança47.

46. KI-ZERBO, Joseph. Para quando África? Entrevista de René Holenstein. Editora Ku Si Mon, 2006.
47. Coordenador, HANDEM, Alfredo. Análise da Situação das Crianças Orfãs e Afectadas pelo VIH/Sida na Guiné-Bissau. Secretariado
Nacional de Luta Contra a SIDA. Agosto, 2008.
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Quando olhamos para o cenário jurídico guineense
(legislação) e para a realidade social do país percebe-se a
existência de uma forte discrepância entre a legislação que
se refere ao direito da família e o que de facto (realmente)
é a família guineense.
Apesar dos esforços desenvolvidos para uma melhor
integração da realidade local na legislação do país, notase que aspectos como a poligamia são ainda totalmente
ignorados pelo conteúdo das leis, apesar de
constituírem fenómenos que ocorrem normalmente na
sociedade guineense. No caso da Guiné-Bissau, a
poligamia é aceitável somente para os homens, e tem
sido vista como uma das crenças socioculturais que tem
influências negativas nas relações de género. Este facto é
constatado por frases e expressões como estas: “as
mulheres devem sofrer pelos seus maridos”, entretanto as
mulheres levantaram a seguinte questão: ―porque é que
os homens não devem sofrer pelas suas esposas?”. O
mesmo factor foi evocado pelas raparigas mais jovens
como a causa de instabilidade das famílias.
Os homens polígamos têm tendência para procriar
muitos filhos. Por outro lado, estes mesmos homens não
têm rendimento económico suficiente para suportar e
educar toda a família, nem têm condições mínimas para
garantir o bem-estar de membros da mesma família. A
poligamia aumenta as dificuldades dos pais em sustentar os
filhos, sendo que, em algumas famílias, a principal
preocupação constitui em conseguir uma refeição diária
para as crianças48.

EXCERTO DE UMA ENTREVISTA
“Quando pensamos numa família guineense,
temos que ter em conta que, desde logo, há
casamento forçado, pelo que as mulheres
muitas vezes não estão naquele casamento de
livre vontade. Além disso, são novas quando
têm os seus filhos, não possuindo maturidade
para os criar, preferindo sair com as suas
amigas do que cuidar dos filhos: estão, por isso,
ainda mais constrangidas e contrariadas.
Acresce a isso, que nestes casamentos, às
vezes, o marido ainda vai arranjar mais uma
ou duas ou sabe-se lá quantas mulheres com
as quais têm que conviver e disputar a atenção
(e o dinheiro) do marido para si e para os seus
filhos. Vivem contrariadas e em permanente
conflito com as suas “kumbossas”: como é que
pode reinar a harmonia ou estabilidade neste
tipo de famílias? O resultado é o conflito
permanente e a instabilidade, bem como a
negligência relativamente aos filhos…‖

___________________________________________________
48. Relatório preliminar do levantamento de dados sobre a Equidade e Igualdade de Género para a elaboração da Política Nacional de
Igualdade e Equidade do Género (PNIEG) na Guiné-Bissau, INEP/IMC, 2010.
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15.3.3 POSIÇÃO SUCESSÓRIA DAS
MULHERES E A QUESTÃO DA “HERANÇA
DA MULHER”
POSIÇÃO SUCESSÓRIA DAS MULHERES
Desde logo, no imaginário colectivo guineense,
geralmente o direito à posse dos bens materiais de um
casal é sempre atribuído ao homem, mesmo que na
prática, ou por força da lei, não o seja. Desta forma, numa
relação conjugal quando o desaparecimento físico é
atribuído à mulher, a sociedade subentende que o
proprietário dos bens ainda permanece em vida ―no caso,
o homem‖, e a disputa pela sucessão não gera tantos
problemas no seio familiar. Quando esta situação se
inverte e o cônjuge falecido é o homem, dificilmente a
mulher conseguirá o direito à herança dos seus bens.
Outro factor a considerar é o de que ―segundo as
estatísticas do país as mulheres têm uma esperança de vida
superior à dos homens, aliado ao facto de grande parte dos
casamentos se fazerem entre homens mais velhos e mulheres
mais jovens (bastante mais jovens, em muitos casos), leva a que
a questão das heranças deixadas por cônjuges seja um assunto
que diz particularmente respeito às mulheres”49.
O Código Civil guineense estabelece que em
caso de morte de um dos cônjuges, deve-se
proceder à sucessão dos bens com base nos
parâmetros da lei. ―São herdeiros legítimos os
parentes, o cônjuge e o Estado, pela ordem e
segundo as regras constantes do presente título”.
Desta forma, com base no artigo 2133.º do
Código Civil Guineense: ―a ordem por que são
chamados os herdeiros, sem prejuízo do disposto no
título da adopção, é a seguinte:
a) Descendentes
b) Ascendentes
c) Irmãos e seus descendentes
d) Cônjuge
e) Outros colaterais até ao sexto grau
f) Estado

tiverem tido filhos fruto da relação com o falecido marido.
Contudo esta protecção é ainda assim insuficiente pois,
segundo o Código Civil, “a partilha entre filhos faz-se por
cabeça, dividindo-se a herança em tantas partes quantos for os
herdeiros”. Desta forma, a mulher só é favorecida na
medida em que seus filhos são beneficiados e recai sobre
ela a tutela da criança e consequentemente a tutela dos
bens destinada ao filho.
Resta acrescentar que, no caso das mulheres
envolvidas em casamentos poligâmicos, no que respeita
à sucessão dos bens, estas mulheres não estão
amparadas pelas leis, uma vez que a legislação em vigor
no que se refere ao casamento e a união de facto são
pensados a partir do conceito ocidental, proveniente da
legislação portuguesa, de que o casamento e a união de
facto pressupõem apenas um homem e uma mulher.

POSIÇÃO SUCESSÓRIA DAS MULHERES NO
DIREITO CONSUETUDINÁRIO
De acordo com os usos e costumes tradicionais, em
diversas etnias do país no que respeita às regras
tradicionais as mulheres não podem herdar os bens em
caso da morte do seu marido. Segundo os usos e
costumes, o direito à herança é um beneficio atribuído
aos familiares do homem, ―pais, irmãos e sobrinhos‖,
embora com algumas variações de um grupo étnico para
outro.
Durante as entrevistas e djumbais realizados com as
mulheres, a grande maioria afirmou ser um problema a
questão na sucessão dos bens dos maridos. Muitas delas
alegaram que, nesta situação, a família do marido apropriase de todos os pertences mais valiosos, e até, em muitos
casos, se apropriam da casa de morada de família,
retirando a mulher e os filhos da casa, sobretudo nas
situações em que ela não aceita ser herdada pelos
familiares de seu marido.
O gráfico em baixo demonstra os dados recolhidos
nos djumbais, sendo que 57% reforçaram que em caso de
morte do marido as mulheres não herdam os seus bens,
estes ficam com a família do marido (ver ANEXO XVIII).

No que concerne à sucessão, o cônjuge aparece na
quarta posição e somente pode ascender quando
inexistirem as posições anteriores: as normas sucessórias
previstas no Código Civil acabam por não constituir uma
verdadeira alternativa de protecção da mulher face às
práticas tradicionais que conferem os bens do falecido à
família do marido, já que, quer os filhos, quer os pais, quer
os irmãos do marido, bem como os sobrinhos do de cujus
têm preferência na herança dos bens.
Fica evidente que, numa primeira instância, a lei
oferece melhor protecção em termos da sucessão material
dos bens no caso de falecimento do marido se as mulheres
___________________________________________________
49. Mulheres e Violências: Combater a violência, propostas para a Guiné-Bissau. Projecto Rostos Invisíveis. (IMVF) e (NEP/CES), 2009.
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Nas entrevistas, percebemos que este tem sido um
litígio cujo recurso às autoridades tradicionais tende a
desaparecer, pois as mulheres têm tomado consciência de
que é preferível recorrer à justiça estadual para resolução
deste tipo de conflitos.
Assim, muitas mulheres acabam por ceder às pressões
dos familiares do marido e prescindem dos seus
direitos, ainda mais porque a própria legislação em
vigor contribui como mecanismo para fundamentar a
insuficiência de direitos legais da mulher sobre a
herança do seu marido.

“HERANÇA DA MULHER”
É igualmente importante descrever que, em alguns
grupos étnicos, ―a mulher também se torna um objecto‖
integrante dos bens deixados pelo marido, sendo
herdada por um dos irmãos ou sobrinhos do seu
marido.
De acordo com os dados dos djumbais com as
mulheres, quando inquiridas sobre se, acordo com os
costumes e usos tradicionais, elas são ―herdadas‖ por um
dos familiares dos maridos, 87% das mulheres
responderam que sim (ver ANEXO XVIII).
Em via de regra, não é ―obrigatório‖ a mulher
aceitar, todavia a recusa implica algumas penalidades, como
isolamento por parte dos familiares do marido e das redes
sociais (étnicas) nas quais o marido estava inserido, a
completa recusa dos familiares em contribuir
economicamente na educação dos filhos fruto da relação
conjugal, ou seja, a mulher fica praticamente abandonada à
sua própria sorte.
Salienta-se que esta é uma prática que, ao longo
dos anos, tem vindo a diminuir pois, na realidade, em
muitos casos, a mulher acaba por tornar-se uma
empregada da família do marido (o que não deixa de ser
igualmente demonstrativo do papel tradicionalmente
reservado à mulher…).

15.4 CAUSAS DE VULNERABILIDADE
DAS MULHERES NO ACESSO À JUSTIÇA
15.4.1 RELAÇÃO DAS MULHERES
COM A JUSTIÇA ESTADUAL
Durante o nosso trabalho de campo, tentámos
responder à seguinte pergunta:
“O que faz com que as mulheres não recorram
à justiça estadual para verem resolvidos seus
problemas?”
Os constrangimentos que as mulheres enfrentam
no acesso à justiça são resultado de um somatório de
factores, como a fraca capacidade económica. Também já

51

vimos que o elevado índice de analfabetismo entre as
mulheres constitui um forte elemento de exclusão no
acesso à justiça. Outro aspecto é a tradição cultural, que
reforça a subordinação da mulher ao homem.

EXCERTO DE UMA ENTREVISTA
(Extraído do Djumbai em Pelundo, 2011)
―Somos analfabetas como podemos conhecer
nossos direitos, a lei que eu conheço é a lei
que o meu marido diz, boa ou má é o marido
que impõe a lei à mulher.”

Segundo os dados dos djumbais, 87% das
entrevistadas acreditam que os problemas estruturais
(analfabetismo, desconhecimento da legislação e dos
direitos humanos, pobreza, discriminação de género,
factores culturais, submissão da mulher frente ao
homem) como foi mencionado na tabela acima,
contribuem para os constrangimentos no acesso à
justiça estadual, inclusive acreditam que as mulheres
são mais vulneráveis no acesso à justiça estadual (ver
dados no Anexo XVIII).
Muitas vezes durante as entrevistas e djumbais foi
possível perceber a grande dificuldade que as mulheres
apresentavam em falar de temas relacionados com alguns
conceitos, como justiça, direitos humanos, legislação. A
informação
como
um
direito ainda
constitui um
bem destinado
a uma pequena
elite
de
mulheres
letradas
na
Guiné-Bissau.
A questão que
se coloca é
como podem
beneficiar dos
serviços
e
instituições de
justiça
se
desconhecem
a função e
papel
destas
instituições? A
tabela a seguir
Mulher participa de djumbai em Bissau
(extraída
das
entrevistas)
demonstra de
uma forma quantitativa as respostas dadas às questões
sobre conhecimento do funcionamento da justiça estadual,
da legislação e dos direitos humanos. De modo geral, a
grande maioria das mulheres disseram não conhecer estas
informações.
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Questões

Sim

Não

NR

Será que têm alguma ideia sobre:
Funcionamento do SFJ (como se faz 21.7% 60.9% 17.4%
uma queixa, por ex.)?
Será que têm alguma ideia sobre:
Legislação?

0%

Será que têm alguma ideia sobre:
Direitos Humanos?

8.7%

PRECONCEITO

DAS

86.9% 13.1%
82.6%

para chegarem a estas localidades muitos desistem do
processo ou, até mesmo, de recorrerem à justiça. Quando
perguntamos às autoridades policiais se havia recursos
humanos disponíveis para tratar assuntos relacionados a
crimes específicos contra as mulheres, como por exemplo
nos casos de violência sexual, as respostas foram
maioritariamente ―não‖, nas regiões e no SAB (ver dados
no ANEXO XVIII).

8.7%

DIFERENÇA NO TRATAMENTO
AUTORIDADES

ESTADUAIS

A vulnerabilidade feminina no acesso à justiça
explica-se também, segundo os entrevistados, por um
certo preconceito dos intervenientes da justiça que
entendem os conflitos envolvendo as mulheres como
sendo problemas familiares que devem ser resolvidos no
seio da família, sobretudo, entre as populações rurais.

Quanto às mulheres entrevistadas, 48% (ver dados
no ANEXO XVIII) alegaram que sentem algum tipo de
diferença de tratamento em relação aos homens pelo
sistema de justiça estadual. Segundo as participantes, esta
diferença reflecte-se especialmente nos conflitos
relacionados com a violência doméstica e sexual, onde
ainda predomina uma certa recusa dos intervenientes da
justiça em efectuar o registo da queixa, alegando que se
trata de problemas de casal e que devem ser resolvidos
dentro da família.

Durante as entrevistas notamos que os intervenientes
da justiça demonstraram maior preocupação com o
furto e roubo de gado, do que com problemas
relacionados com a violência doméstica e sexual ou
outros problemas que possam envolver as questões
relacionadas ao género.

É importante ressaltar que, na cultura guineense,
mesmo nos casos mais extremos de violência física contra
a mulher cometida pelo marido, as medidas serão sempre
pautadas por uma reconciliação do casal, segundo os mitos
tradicionais “quando uma mulher sofre muito com seu marido
é porque seus filhos serão homens bem sucedidos”.

Com base nos djumbais e entrevistas realizadas
podemos afirmar que, para além da insuficiência das
estruturas, existe uma certa indiferença dos órgãos de
justiça face às questões de género, face à concretização e
democratização do acesso à justiça.

Quando se perguntou aos intervenientes da justiça
estadual como eles avaliavam a situação das mulheres face
à concretização dos direitos humanos, os dados
demonstram que existe um certo nível de consciência
acerca das discriminações contra as mulheres, nas três
regiões alvo do estudo os dados apontam que os
intervenientes da justiça estadual consideram má a situação
das mulheres (ver gráfico).

INEXISTÊNCIA
ESTADUAIS

DE

ESTRUTURAS

Em praticamente todos os tribunais de sector,
comissariados da POP ou outras estruturas ligadas à justiça
no interior do país, nota-se a inexistência de serviços
especiais ou qualquer sensibilidade dos intervenientes da
justiça para as questões de género.
Todas as instituições estatais vocacionadas
especificamente para a protecção das mulheres e
crianças encontram-se localizadas fisicamente na capital
do país, em Bissau (nomeadamente a Secção Laboral,
de Família e Menores; Curadoria de Menores, Brigada
de Menores, Mulheres e Família) concentram-se em
Bissau e atendem em sua maioria pessoas oriundas da
capital ou quem possui condições para deslocar-se até a
capital.
Nas regiões alvo do estudo, Cacheu e Oio, não
foram identificadas condições mínimas das instituições de
justiça para abordarem de forma adequada os processos
relacionados com mulheres e crianças, até por força da
limitação da competência dos Tribunais de sector: em
função disto muitos casos são remetidos para os tribunais
regionais de Bissorã ou Bissau (pese embora a falta de
jurisdição desse tribunal naquelas zonas). Contudo, em
função da longa distância que os utentes devem percorrer

Apesar de considerarem má a situação das mulheres
face à concretização dos Direitos Humanos, percebe-se
que ainda há pouca consciência em relação aos problemas
que as mulheres enfrentam no acesso à justiça, uma vez
que, vários intervenientes da justiça quando entrevistados,
aceitam com certa naturalidade o facto de alguns conflitos
envolvendo as mulheres serem resolvidos pelas
autoridades tradicionais de modo não muito justo.
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Assim:
Os problemas estruturais (iliteracia, desconhecimento
da legislação e dos direitos humanos, pobreza,
discriminação de género, factores culturais, submissão
da mulher frente ao homem), contribuem para os
constrangimentos no acesso à justiça estadual, e
consubstanciam um factor de vulnerabilidade no
acesso à justiça estadual.
Não existem estruturas estaduais suficientes
vocacionadas para o tratamento das questões das
mulheres em Bissau, sendo que o panorama se agrava
nas regiões onde simplesmente não existem estas
estruturas.
A vulnerabilidade feminina no acesso à justiça estadual
e no posterior tratamento explica-se também por um
certo preconceito dos intervenientes da justiça:
metade das mulheres entrevistadas alegaram que
sentem algum tipo de diferença de tratamento em
relação aos homens pelo sistema de justiça estadual,
sendo que esta diferença se reflecte especialmente nos
conflitos relacionados com a violência doméstica e
sexual, onde ainda predomina uma certa resistência
dos intervenientes da justiça em efectuar o registo da
queixa e dar seguimento ao processo, alegando que se
tratam de ―problemas familiares‖ e que devem ser
resolvidos no seio da família.
Existe claramente uma consciência por parte dos
intervenientes da justiça estadual de que a situação das
mulheres na justiça estadual e face ao cumprimento
dos direitos humanos não é aceitável: a maioria dos
intervenientes avaliou como má a situação das
mulheres na justiça estadual.

15.4.2 RELAÇÃO

DAS MULHERES
COM A JUSTIÇA TRADICIONAL
Nas entrevistas realizadas com as mulheres nas
três regiões, 83% responderam que recorrem às
autoridades tradicionais para resolução dos conflitos e
apenas 17% responderam que recorrem a outras vias.
Várias mulheres alegaram que mesmo tendo consciência de
que os preconceitos na justiça tradicional são ainda piores,
recorriam à justiça tradicional por não haver outro
mecanismo para resolução de seus problemas (ver
ANEXO XVIII).

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES
DECISÕES QUE LHES DIZEM RESPEITO

NAS

Na Guiné-Bissau, em praticamente todos os grupos
étnicos as estruturas de poder da justiça tradicional não
estão abertas à participação da mulher e, as decisões
tomadas na resolução dos conflitos relacionados com as
mulheres são fundamentalmente fruto da decisão dos
homens grandes da comunidade que representam a justiça
tradicional.
Segundo 47,8% das mulheres que participaram nos
Djumbais, as mulheres nem sequer são ouvidas na
resolução dos conflitos que lhes dizem respeito. Por vezes,
a resolução dos conflitos através da justiça tradicional
pressupõe maior participação dos familiares quer do

53

marido, ou da mulher, e as decisões tomadas reflectem
mais o posicionamento destas pessoas, em detrimento do
posicionamento da mulher (ver dados no ANEXO XVIII).
A situação agrava-se ainda mais caso se trate de uma
rapariga jovem, que enfrenta o duplo preconceito ―ser
mulher e jovem‖.

TRATAMENTO DAS MULHERES
Em muitos casos, os problemas familiares são
resolvidos pela justiça tradicional, onde 52% das mulheres
afirmaram serem piores as formas de tratamento, pois na
justiça tradicional a regra geral é nunca desmerecer a
autoridade masculina na presença da mulher (ver dados no
ANEXO XVIII). Segundo os dados, tanto no sistema de
justiça estadual, quanto na justiça tradicional, quando uma
mulher recorre à justiça sozinha, os obstáculos
encontrados no atendimento são maiores e o depoimento
dela é considerado inferior ao do homem, sobretudo nas
zonas rurais do país.

PERCEPÇÃO DA JUSTIÇA TRADICIONAL
As autoridades tradicionais também reconhecem
que as mulheres enfrentam maiores obstáculos para terem
acesso à justiça tradicional mas, por outro lado, entendem
estes obstáculos como sendo inerentes à trajectória de
vida das mulheres, como sendo um peso que a mulher
deve suportar, pois fazem parte das normas e costumes –
muitas vezes ouvimos a referência ao célebre ―sufridur ta
padi fidalgo‖ aplicado às mulheres, ou seja, aquelas que
sofrem dão à luz (num sentido amplo) fidalgos…
Assim:
Cerca de metade das mulheres entrevistadas
afirmam que nem sequer são ouvidas na resolução
dos conflitos que lhes dizem respeito (a situação
agrava-se ainda mais caso tratar-se de uma rapariga
jovem, que enfrenta o duplo preconceito ―ser
mulher e jovem‖);
Mais de metade das mulheres entrevistadas
afirmaram serem piores as formas de tratamento
na justiça tradicional do que na justiça estadual,
pois nesta forma de justiça a regra geral é nunca
desmerecer a autoridade masculina na presença da
mulher.
As autoridades tradicionais também reconhecem
que as mulheres enfrentam maiores obstáculos
para terem acesso à justiça tradicional mas
entendem estes obstáculos como sendo inerentes
a trajectória de vida das mulheres, como sendo um
peso que a mulher deve suportar
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16. CRIANÇAS
“Os Estados Partes tomam todas as medidas
eficazes e adequadas com vista a abolir as práticas tradicionais
prejudiciais à saúde das crianças”.
(Artigo 24.º (n.º 3) da CDC)

16.1 DADOS GERAIS

A

incidência de crianças na população
total da Guiné-Bissau é de 49,4% (de
crianças entre os 0 - 17 anos), sendo a
proporção de população de 0-5 anos de

Problemas
genéricos
relativos à sobrevivência e
desenvolvimento

Problemas ligados ao acesso
à justiça
Problemas especificamente
ligados ao acesso à justiça/
Violações dos direitos das
crianças

19,1% (RGPH 2009) e a proporção de população com
menos de 15 anos (0-14 anos) de 42,5% (RGPH 2009).
Entre os principais problemas que as crianças
enfrentam na Guiné-Bissau, que identificámos, não só
através da consulta de estudos, artigos e obras sobre o
assunto, mas também no terreno, podemos elencar os
seguintes:

- Elevado índice de mortalidade neo-natal e infantil51
- Pobreza
- Malnutrição52
- Forte incidência do HIV/SIDA53
- Falta de acesso a serviços básicos como o registo54
- Crianças privadas do meio familiar
- Fraca escolarização
- Trabalho infantil
- Violência física
- Violência sexual
- Práticas tradicionais nefastas: mutilação genital feminina, casamento
forçado, etc.
- Práticas tradicionais de abandono/exposição de crianças portadoras de
deficiências (que, na maioria dos casos, levam à morte)
- Tráfico de crianças
- Inexistência de tratamento adequado no caso das crianças em conflito
com a lei
- Inexistência de estruturas suficientes para acolhimento de órfãos,
crianças vítimas de violência, etc.
- Inexistência de serviços sociais especializados (assistentes sociais,
psicólogos, etc.) no tratamento de casos de violência

______________________________________________________
50. Segundo dados publicados pelo INE em http://www.stat-guinebissau.com/index.htm
51. De acordo com o MICS (2010) (embora referindo-se a dados de 2006), a taxa de mortalidade infantil total é de 158/1000 (sendo mais
elevada no meio rural, onde se verifica uma taxa de 120/1000, do que no meio urbano, onde se verifica uma taxa de 179/1000). Quanto à
taxa de mortalidade infanto-juvenil, cifra-se em 103/1000.
52. De acordo com o estudo Análise da Situação das Crianças Órfãs e Vulneráveis na Guiné-Bissau, Elementos para uma Estratégia Nacional de
Protecção Social para Órfãos e Crianças Vulneráveis, 34% das famílias são consideradas muito vulneráveis à insegurança alimentar, 28% são
vulneráveis e, 11% são potencialmente vulneráveis e somente 27% das famílias se encontram numa situação de segurança alimentar. No
que respeita à amamentação, e apesar de fortes campanhas no sentido de incentivar este tipo de alimentação, o MICS (2010) revela-nos
que ao sexto mês, a percentagem das crianças que são exclusivamente amamentadas é inferior a 10%. Estes números são preocupantes
na medida em que as alternativas à amamentação que asseguram ao bebé um desenvolvimento saudável são difíceis de encontrar na
Guiné-Bissau e as que existem são muito caras, pelo que dificilmente se tornam acessíveis à esmagadora parte da população. Refere ainda
o estudo Análise da Situação das Crianças Órfãs e Vulneráveis na Guiné-Bissau, Elementos para uma Estratégia Nacional de Protecção Social para
Órfãos e Crianças Vulneráveis (p. 21) que como consequência, na Guiné-Bissau uma em cada cinco crianças de menos de 5 anos de idade
tem baixo peso, enquanto 4% tem uma insuficiência ponderal severa. As crianças que sofrem atrasos no crescimento são muito
numerosas (40,9%) e 19,5% são muito baixas para a idade. Aliam-se aos factores da pobreza e nível de educação das mães, que muito
contribuem para esta situação, questões complicadas de mentalidade e tradição: no nosso trabalho de campo foi-nos dito várias vezes
que as crianças (especialmente no meio rural) apenas comem ―os restos‖ dos adultos, ou seja, só depois da refeição dos adultos é dada
às crianças a parte sobrante que não inclui, normalmente, carne ou peixe, mas apenas um molho sobre o arroz.
53. Como se refere no estudo ―Análise Institucional das Estruturas de Protecção Social e Assistência às Crianças na Guiné-Bissau‖ (p.15),
de 2007, a prevalência do HIV/Sida na Guiné-Bissau é uma das mais elevadas de toda a região da África Ocidental (4,3% do total da
população e 7,6% das mulheres grávidas). Estima-se que 11.000 crianças órfãs na Guiné-Bissau são portadoras do vírus.
54. Remetemos, no que respeita à insuficiência de crianças registadas para o tópico relativo à questão dos registos, sublinhando apenas
que segundo o MICS 2010, apenas 24% das crianças entre os zero e os cinco anos estão registadas na Guiné-Bissau.
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Sendo alguns destes problemas estruturais
problemas genéricos com forte pendor económico-social,
optámos apenas por referenciá-los (pois contribuem para
o status quo da situação das crianças) e concentraremos a
nossa atenção naqueles que mais se prendem com a
vulnerabilidade ao nível do acesso à justiça.
Apenas uma nota relativamente às crianças privadas
do meio familiar55. O número de crianças que não vivem
junto da sua família é muito elevado na Guiné-Bissau56. As
causas desta realidade prendem-se não só com a morte
dos pais57 como, acima de tudo, com as dificuldades em
garantir o sustento dos filhos, dada a pobreza generalizada
e o elevado número de filhos, ainda típico das sociedades
africanas em geral, e da Guiné-Bissau em particular. É
aceite com normalidade na sociedade ―dar os filhos para
criação‖ (mininos de kriason), ou seja, enviar para outros
membros da família ou pessoas conhecidas que
supostamente possam dar às crianças uma melhor
educação e condições. A questão está em que este
fenómeno, também denominado de ―confiagem‖ pode
revelar-se de muito bom a muito mau para a criança,
sendo difícil generalizar: se nalguns casos, as crianças
passam a ter melhores condições de crescimento também
é frequente que as crianças passem a ser exploradas como
mão-de-obra gratuita nem sempre com a contrapartida de
poderem frequentar a escola58.

Em primeiro lugar, as crianças identificam como os
seus maiores problemas no que respeita a violações dos
seus direitos e/ou dificuldades no acesso à justiça (por
ordem de importância):
Maus tratos (normalmente por parte dos familiares)
Trabalho infantil
Dificuldades no acesso à escola
Violência sexual
Em segundo lugar, as crianças identificam ainda
outros problemas:
Discriminação no acesso à educação em função
do género
Pobreza
Sobrecarga de trabalho doméstico
Tráfico de crianças
Casamento precoce
Fanado
Falta de liberdade de expressão
Indiferenças das autoridades de justiça perante
as suas queixas
Retaliação por parte da família quando fazem
uma denúncia
Proibição de brincar

16.2 DADOS RECOLHIDOS NOS
DJUMBAIS COM AS CRIANÇAS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS
CRIANÇAS NOS DJUMBAIS

PELAS

Crianças foram importante fonte de informação para o estudo

16.3

CAUSAS

ESTRUTURAIS
VULNERABILIDADE DAS CRIANÇAS

DE

Na mesma lógica do que foi feito para as mulheres,
também as crianças sofrem causas estruturais de
vulnerabilidade, que se prendem com violações substanciais
dos seus direitos humanos e causas de vulnerabilidade
específicas, relativas ao acesso à justiça.
___________________________________________________
55. Nos termos do artigo 18.º (n.º 1) da CDC: “Os Estados Partes diligenciam de forma a assegurar o reconhecimento do princípio segundo o
qual ambos os pais têm uma responsabilidade comum na educação e no desenvolvimento da criança. A responsabilidade de educar a criança e de
assegurar o seu desenvolvimento cabe primacialmente aos pais e, sendo caso disso, aos representantes legais. O interesse superior da criança deve
constituir a sua preocupação fundamental‖
56. De acordo com o estudo ―Análise da Situação das Crianças Órfãs e Vulneráveis na Guiné-Bissau, Elementos para uma Estratégia Nacional de
Protecção Social para Órfãos e Crianças Vulneráveis (p. 31), um total de 18,9% das crianças não vive com os seus pais, sendo que a
percentagem aumenta consideravelmente para 30,2% nas idades entre 15-17 anos e 24% nas idades de 10-14 anos.
57. De acordo com o MICS (2006), 11,3% das crianças (0-17 anos) são órfãs de pai ou de mãe. 1,8% são órfãos
55
duplos.
55
58. Para maior desenvolvimento cfr. FRANQUELINA PEREIRA, «Menino de criação versus trabalho doméstico infantil»,
Direitos das crianças: a legislação face à tradição (colecção SEMINÁRIOS: LER E REFLECTIR), Elsa Santiago, INDE Intercooperação e Desenvolvimento, p. 56.
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16.3.1 TRABALHO INFANTIL E
FREQUÊNCIA ESCOLAR
O tópico do trabalho infantil e da frequência
escolar relaciona-se estritamente com o objecto do nosso
estudo dado que sem instrução (sendo factor impeditivo o
trabalho ou outros) as crianças perdem a oportunidade de
adquirir as ferramentas que lhes permitem defender-se e
conhecer os mecanismos básicos de acesso à justiça.
Acresce que o tópico do trabalho infantil, tomado
isoladamente, é importante uma vez que pode
consubstanciar uma violação dos direitos básicos das
crianças que importa registar.
Nas convenções internacionais ratificadas pelo Estado
da Guiné-Bissau constam, como se referiu supra, a
CDC. Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º desta
Convenção, ―Os Estados Partes reconhecem à criança o
direito de ser protegida contra a exploração económica ou a
sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer
a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social‖.
Ainda nos termos do n.º 2 deste artigo, ―os Estados
Partes tomam medidas legislativas, administrativas, sociais e
educativas para assegurar a aplicação deste artigo‖,
nomeadamente ―os Estados Partes devem: c) Prever penas
ou outras sanções adequadas para assegurar uma efectiva
aplicação deste artigo‖.
A Guiné-Bissau ratificou ainda a Convenção da OIT n.º
182 (2008) sobre a erradicação das piores formas de
trabalho infantil e a Convenção da OIT n.º 132 sobre a
idade mínima de trabalho infantil (2009).
O artigo 49.º da CRGB consagra o direito e dever da
educação59. Embora consagre o direito ao trabalho, não
faz qualquer referência à questão do trabalho infantil.
Em termos de legislação interna, a proibição do
emprego de menores de catorze anos encontra-se
consagrada no artigo 146.º da Lei n.º 2/86, de 3 de
Abril, bem como a proibição dos menores que com
aquela idade ou mais não tenham frequentado o
sistema de escolaridade obrigatória.
No que respeita ao regime sancionatório, a lei prevê
multas a aplicar aos empregadores que violem as
normas que protegem o trabalho de menores e alguns
mecanismos de controlo (como a imposição aos
empregadores que registem o numero, nome e idade
dos menores ao seu serviço60). Sucede que as multas
previstas na lei (artigo 186.º, alínea e)) ascendem ao
valor de cinco mil a 10 mil pesos, o que corresponde a
valores entre (cerca de) 7.962 FCFA e (cerca de)
15.384 FCFA.

Por força do quadro legal referido, FRANQUELINA
PEREIRA refere, no capítulo relativo a Menino de criação
versus Trabalho doméstico infantil do estudo sobre Direitos
das Crianças61, ―qual é a sanção de uma pessoa ou entidade
que empregar um menor de 14 anos? Não existe! Isto é, nem
vem tipificado na lei como crime, para que possa ser punida ou
sancionada”.
Para o que nos interessa, não é possível ter uma
ideia clara do fenómeno do trabalho infantil na GuinéBissau se estes dados não forem cruzados com os dados
da frequência escolar. Assim, segundo o MICS (2010), na
Guiné-Bissau, 57% das crianças com idade entre 5-14 anos
estão envolvidas no trabalho infantil. As crianças vivendo
nas zonas rurais têm mais probabilidade de estarem
envolvidas neste fenómeno que as crianças dos centros
urbanos (65% contra 45% da zona urbana).
Ainda segundo o MICS (2010), na Guiné-Bissau, a
frequência escolar é fraca. Somente 67% das crianças com
idade para o ensino primário são efectivamente
escolarizadas e, em relação ao secundário, a taxa líquida de
escolarização é de 24% (isso quer dizer que 24% das
crianças com idade para o secundário, estão efectivamente
a frequentar este nível62) .

É preciso analisar os dados com cuidado, pois nem
todo o trabalho infantil é impeditivo da frequência
escolar ou sequer consubstancia uma violação dos
direitos da criança: é necessário distinguir os casos
em que o trabalho das crianças deriva de uma forte
tradição culturalmente enraizada de que as crianças
ajudam os pais e contribuem para a economia familiar,
quer em casa quer no campo, das situações em que as
crianças são efectivamente exploradas e o trabalho as
impede de aceder à escola e gozar do direito ao livre
desenvolvimento da sua personalidade e seu direito
ao repouso. Há também que distinguir, com especial
prioridade, as piores formas de trabalho infantil
enumerados na Convenção n.º 182 da OIT que mais
prejudicam as crianças.
Assim, se olharmos para os números do nosso
trabalho de campo, concluímos que à pergunta: “as
crianças que conhecem trabalham normalmente? (na
bolanha, no comércio, nos transportes públicos, etc.)‖
as respostas são esmagadoramente sim, ou seja, todos os
grupos entrevistados responderam que as crianças
trabalham
normalmente.
Também
as
mulheres
entrevistadas em djumbai respondem que sim, numa
proporção de 91% versus não sabe ou não responde na
proporção de 9% (nenhuma respondeu que os filhos não
trabalham) (ver ANEXO XIX).

____________________________________________________
59. Artigo 49.º da CRGB:
“1- Todo o cidadão tem o direito e o dever da educação.
2 - O Estado promove gradualmente a gratuitidade e a igual possibilidade de acesso de todos os cidadãos aos diversos graus de ensino.
3 - É garantido o direito de criação de escolas privadas e cooperativas.
4 - O ensino público não será confessional‖.
60. Cfr. no estudo ―Guiné-Bissau, A Protecção Jurídica da Criança no Direito Positivo Guineense‖ (Radda Barnen, Liga Guineense dos Direitos
Humanos, p. 54), a proposta de criminalizar o comportamento da entidade empregadora que contrate menores em violação das regras.
61. Direitos das crianças: a legislação face à tradição (colecção SEMINÁRIOS: LER E REFLECTIR), Elsa Santiago, INDE - Intercooperação e
Desenvolvimento, p. 55 e ss.
62. Ainda de acordo com o estudo sobre a Avaliação da Pobreza na Guiné-Bissau (Momar Balle Sylla, INEC, 2002, p. 23), analisando a
situação escolar das crianças de 7-14 anos, nota-se que as taxas de escolarização dos pobres (percentagem de crianças na escola) são
inferiores à média nacional ou aquela da zona considerada. Isto comprova que os não pobres têm relativamente mais crianças, desta faixa
etária, na escola.
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No entanto, à pergunta ―esse trabalho impede as
crianças de irem à escola?‖, já os números são
diferentes: 69% das crianças responderam que sim, o que
demonstra que a tendência de o trabalho impedir o acesso
à escola é efectivamente preocupante, mas 31% das
crianças responderam que não (ver gráfico)63.

Segundo o MICS (2010), a frequência escolar das
crianças envolvidas em trabalho infantil é de 55%, e o
trabalho infantil das crianças escolarizadas é de 56%.
É ainda significativo que em Bissau as crianças
percepcionem
o
tipo
de
trabalho
infantil
―urbano‖ (trabalhar nos transportes públicos, no
comércio, etc.), como claramente impeditivo da
frequência escolar, até por força do ―vício do dinheiro‖,
ou seja, pelo facto de as crianças se habituarem a ter
determinado rendimentos que a frequência escolar
colocará em causa. Já no interior (especialmente em
Cacheu) as duas situações são possíveis e foram
referenciadas: quer situações nas quais a ―ajuda‖ nos
trabalhos domésticos e/ou no trabalho do campo que
não impede as crianças de frequentar a escola, quer
situações em que este mesmo trabalho que assume
uma dimensão ―exploratória‖ e, consequentemente,
violadora dos direitos das crianças.
Segundo o MICS (2010), as meninas e os rapazes
frequentam mais ou menos na mesma proporção o nível
primário; o índice de paridade entre os sexos no nível
primário é de 0,94. Entretanto no nível secundário o índice
de paridade baixa para 0,73, o que demonstra que existem
menos meninas a frequentarem as escolas do ensino
secundário, comparativamente com os rapazes.
Os dados acima referidos quanto à paridade no
acesso à escola batem certo com os dados que recolhemos
nos djumbais com as crianças. Assim, à pergunta ―para
uma menina ir à escola é mais difícil do que se for um
menino?‖, as respostas foram quase unanimemente no
sentido de que sim, ou seja, de que para uma menina ir à
escola seria mais difícil do que para um menino, excepto
em Bissau, onde parece existir maior paridade no acesso à
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EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO
COM AS CRIANÇAS
Para justificar a maior dificuldade das meninas no
acesso à escola, as crianças entrevistadas
apontaram vários factores, como o facto de as
meninas se ocuparem essencialmente dos
trabalhos domésticos e, por isso estarem mais
sujeitas ao trabalho infantil, a preferência dos pais
em pagar a escola dos meninos (quando
confrontados com dificuldades económicas), o
fenómeno da gravidez precoce, que as obriga a
abandonar a escola, e que anda de mãos dadas
com o fenómenos do casamento precoce
(sabemos também que as práticas relativas ao
―fanado‖ impedem a criança de frequentar a
escola).
Muitas crianças apontaram a mentalidade e
tradição como principais obstáculos ao envio das
meninas à escola pelos pais, referindo que, em
certos casos, se não fosse a existência de
determinados incentivos as meninas não teriam
acesso:
―as meninas só vão à escola por causa do programa
da PAM‖
(Comentário de uma criança no djumbai com
crianças realizado em Farim).

Meninas carregam bancos na saída da escola

escola (ver ANEXO XIX).

16.3.2 VIOLÊNCIA FÍSICA
Ao abordarmos o presente tópico, da violência
física sobre as crianças, parece importante referir que nos
limitamos a falar, por ora, da estrita violência física que é
aplicada às crianças, excluindo a violência sexual e a
violência que decorre de práticas tradicionais nefastas
como a mutilação genital feminina ou o casamento forçado
(abordados infra).

___________________________________________________
63, É interessante comparar estes dados com os dados do estudo sobre a Avaliação da Pobreza na Guiné-Bissau (Momar Balle Sylla,
INEC, 2002, p. 2), no qual se apura que as razões para o abandono da escola são principalmente a falta de interesse nos estudos e
as dificuldades de suportar os custos dos estudos. O trabalho é apontado como causa de desistência dos estudos apenas na
população pobre e numa percentagem de 6,8 (o que quase não é significativo comparando com o facto estudos caros que
representa 23,7 ou desinteresse, que representa 15).
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Ao nível jurídico, o Código Civil prevê o poder
dos pais de corrigirem moderadamente os filhos:
Artigo 1884.º do Código Civil (Poder de
correcção)
―1. Compete a ambos os pais o poder de corrigir
moderadamente, o filho nas suas faltas.
2. Se o filho for desobediente, tiver mau
comportamento ou se mostrar indisciplinado, pode
qualquer dos pais requerer ao tribunal de menores as
providências convenientes, nos termos fixados em lei
especial‖.
Este poder de correcção é associado a um grau
aceitável64 de ofensa à integridade física
relacionada com a necessidade de disciplinar o
comportamento dos filhos (sendo que, para parte
da doutrina actual europeia, já nem é aceitável
qualquer tipo de ofensa à integridade física).
Quando ultrapassa o nível aceitável, as ofensas à
integridade física são consideradas crimes e
previstas e punidas pelos artigos 114.º e 115.º
(ofensas corporais simples) do Código Penal
guineense.

EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM AS
CRIANÇAS
Quando perguntámos às crianças: ―as crianças
que conhecem costumam sofrer maus
tratos?‖, as respostas foram esmagadoramente
positivas (a totalidade das crianças entrevistadas
em djumbai respondeu que sim) (ver ANEXO
XIX).
E quando perguntámos às crianças a que tipos de
castigos corporais eram sujeitas, as crianças
responderam que eram sujeitas desde surras a
proibição de comer, queimaduras, cortes nas
mãos ou nos pés, proibição de dormir ou até
ficar de joelhos em cima das pedras (ver gráfico).

No nosso trabalho de campo com as crianças
constatámos uma realidade de violência física bastante
intensa.

Estudo aponta que casos de maus-tratos são frequentes entre as crianças

____________________________________________________
64. Veja-se, a este propósito, um excerto do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, em Portugal (n.º 220/07.7GCACB.C1, de 1012-2008): ―a situação em análise não é enquadrável no conceito de ofensa corporal socialmente adequada isto é, provocada no exercício do poder
de correcção dos pais. E isto porque tal poder não pode ser razoavelmente exercido através do deferimento de bofetadas e do apertar violento de
uma orelha, de um bebé com, note-se bem, 13 meses de idade. Imaginar um menor mais indefeso do que uma criança com 13 meses de idade é
difícil de conceber. E esta natural impossibilidade de defesa por parte da filha não era nem podia ser desconhecida do arguido‖.
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entre os 2 e os 14
anos foi sujeita a uma
qualquer forma de
―disciplina violenta‖.
Nos djumbais
com as mulheres
fizemos a pergunta “É
normal
os
pais
baterem nos seus
filhos ou crianças a
seu cargo?”, sendo
que a resposta foi
maioritariamente
positiva (69% sim,
versus
22%
não).
Em ANEXO
XVII elencámos os
principais problemas
Djumbai com crianças na região de Cacheu
que,
quer
uma
mulher, quer uma
criança, enfrentam ao
Também as ONGs que entrevistámos, bem como
interpor uma acção em Tribunal para se defenderem de
as autoridades policiais confirmaram que o índice de
violência.
violência física junto das crianças era muito elevado, e que
a maior parte dos casos, nem chegava ao conhecimento
16.3.3 VIOLÊNCIA SEXUAL
das autoridades, já que era encarada como normal e
aceitável pela sociedade.
Para além da violência física, abordada supra, as crianças
guineenses
estão muito expostas à violência sexual.
De acordo com o MICS (2006), 82% das crianças

O artigo 19.º, n.º 1, da CDC dispõe que “Os Estados Partes tomam todas as medidas legislativas,
administrativas, sociais e educativas adequadas à protecção da criança contra todas as formas de violência
física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento negligente; maus tratos ou exploração, incluindo a
violência sexual, enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes legais ou
de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido confiada”.
Ao nível do direito interno, para além da norma constitucional que consagra o direito à integridade
física (no artigo 37.º), a violência sexual contra as crianças é criminalizada no Código Penal guineense.
Assim, o artigo 134.º do Código Penal guineense, sob a epígrafe ―abuso sexual‖ regula da seguinte
forma a violência sexual contra menores:
- Prática de cópula ou acto sexual significativo contra crianças com menos de 12 anos: neste caso,
presume-se que o agente se aproveitou da incapacidade de determinação sexual da vítima, e é punido
com pena de prisão de dois a dez anos;
- Prática de acto sexual significativo contra crianças com idade superior a 12 anos: o agente é punido
com pena de prisão de um a cinco anos, caso se aproveite do facto de a vítima sofrer de anomalia
psíquica ou se encontrar diminuída física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente;
- Prática de cópula com mulheres com mais de 12 e menos 16 anos de idade: o agente é punido com
pena de prisão de dois a oito anos, caso se aproveite do facto de a vítima sofrer de anomalia psíquica
ou se encontrar diminuída física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente65.
O artigo 133.º regula, de forma genérica, o crime de violação.
Finalmente, o artigo 137.º qualifica como circunstância agravante (referindo que as penas previstas nos
artigos 133º e 134º, são agravadas de um terço, nos seus limites) o facto de a vítima estar numa
situação de dependência familiar, subordinação hierárquica ou sob vigilância ou confiado à guarda do
agente.

___________________________________________________
65. Este artigo suscita, desde logo, algumas dúvidas: qual a razão para distinção em função do género da prática de cópula com crianças
entre 12 a 16 anos de idade? Provavelmente na época em que foi aprovado, a mentalidade dominante encarava ainda como um
verdadeiro tabu a relação homossexual. No entanto, desta maneira o Direito Penal deixa os rapazes ainda mais vulneráveis a estas
práticas. Por outro lado, não se compreende a condição de aproveitamento do facto de a vítima sofrer de anomalia psíquica ou se
encontrar diminuída física ou psiquicamente, temporária ou permanentemente para punir o agente que pratica acto sexual significativo
contra crianças com idade superior a 12 anos.
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Em relação aos dados mais significativos que
recolhemos, importa referir, desde logo, que à pergunta
―Ouviram falar de violência sexual contra as crianças?‖
todos os grupos de crianças entrevistados responderam
que conheciam casos de violação sexual de crianças,
normalmente de meninas (mas foram também referidas
violações de meninos) (ver ANEXO XIX).

EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO
COM AS CRIANÇAS
Para além dos dados, o que mais impressionou
na conversa com as crianças foi a naturalidade e
mesmo o desejo que notámos de abordar o
assunto da violência sexual, passando a ideia de
que era algo (demasiado) frequente e um
assunto sobre o qual reina um silêncio
incompreendido para as crianças.
Quando perguntámos quais os maiores
problemas das crianças (primeira pergunta do
djumbai), foi frequente as crianças referirem-se,
desde logo, à violência sexual, e, pelo menos,
uma vez, a violência sexual foi o primeiro
problema apontado.
Seguiam-se descrições de casos que conheciam,
às vezes sem respeito pelo anonimato dado o
entusiasmo em poder falar sobre a situação…
As crianças repetiram e descreveram casos de
―mininos bafado‖, ou seja, crianças que, por se
encontrarem sós ou indefesas tinham sido
forçadas à prática de actos sexuais por adultos:
na bolanha, dentro de casa por familiares, por
professores na escola e, especialmente em
Bissau, as crianças que vendem mancarra ou
fruta (bananas, mangas, laranjas) foram
identificadas como sendo muito frequentemente
vítimas de violência sexual.

Explicaram-nos que estas crianças vendedoras são
chamadas a casa dos agressores sob o pretexto de lhes
irem comprar os produtos, e acabam por ser abusadas
sexualmente. Explicaram-nos ainda que estas crianças
vendedoras de mancarra ou fruta devem levar determinada
quantia de dinheiro para casa e, quando isso não acontece,
são espancadas pelos familiares, que contam com o
dinheiro. Por isso mesmo, muitas delas preferem prostituir
-se para receber o dinheiro do que levar uma surra quando
chegam a casa.
Também as ONGs contactadas confirmaram que
este é um problema de grande dimensão e cujos números
oficiais não reflectem a realidade 66. Na Casa Emanuel, por
exemplo, foi-nos dito que dão entrada muito
frequentemente (através do hospital) crianças e até bebés

vítimas de violência sexual (e física).

16.3.4 MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA/
EXCISÃO
Envolta em grande polémica, por se confundir a
tradição com a religião com factores económicos e com
factores ligados à própria identidade, a prática da MGF/E
continua a ter um elevado índice na Guiné-Bissau. É
praticada nas etnias islamizadas como os Fulas, Mandingas,
Beafadas, Saracolés, Cassangas, Mansoncas e outras. De
acordo com o MICS (2010), 50% das mulheres com idade
entre 15-49 anos declararam que foram submetidas a uma
qualquer forma de mutilação genital feminina ou excisadas
(MGF/E). Nas filhas com idade entre 0-14 anos, 39% foram
submetidas a uma certa forma de MGF/E, de acordo com
as declarações das suas mães, 33% das mulheres com idade
entre 15-49 anos são a favor da continuidade desta pratica
da MGF/E.
A MGF/E é, como se pode ver, praticada, quer em
crianças (desde bebés) quer em mulheres (depende da
etnia, da família, etc.), incidindo, assim, simultaneamente
sobre esses dois grupos que classificámos como
especialmente vulneráveis: crianças e mulheres.

O que é a MGF/E?
Importa perceber o que está em causa quando se
fala em MGF/E.
Existem, pelo menos, três graus de MGF/E, desde o
menos grave (sunna, ou mera excisão do prepúcio ou
capucho do clítoris), ao intermédio (clitoridectomia, ou
extracção do clítoris e dos pequenos lábios total ou
parcialmente) até ao mais grave (infibulação, ou extracção
do clítoris, os pequenos lábios, a parte mediana dos
grandes lábios e saturação dos dois lados da vulva fechando
parcialmente o orifício vaginal com o sangue fresco,
permitindo apenas a passagem da urina e do sangue
menstrual) (ver ANEXO XIX).
Correndo o risco de simplificar o que não é
simples, diríamos que esta tradição está muito ligada a
questões de identidade cultural: as mulheres excisadas
passam a integrar, na sua sociedade, um grupo especial e
especialmente valorizado, pelo que não é raro encontrar
mulheres ―informadas‖ que defendem aspectos positivos
da MGF mais ou menos incompreensíveis para quem não
está dentro dessa realidade.
Quanto aos aspectos negativos, eles são muitos e
estão directamente relacionados com questões de saúde e
de livre desenvolvimento da sexualidade (dependendo
sempre do tipo de excisão). Mesmo consentida, esta

___________________________________________________
66. De acordo com os dados do IMC das suas visitas às esquadras policiais em Bissau no dia 13 de Janeiro de 2010, foram reportados
os seguintes dados relativos ao ano de 2010:
Primeira Esquadra - nenhum caso de violência em contra se mulheres ou crianças;
Segunda Esquadra - 4 casos de abuso sexual, 2 casos de violência doméstica, 2 casos de abandono de crianças;
Terceira Esquadra - 2 casos de abandono de crianças, 3 casos de abuso sexual e 4 casos de maus tratos.
Quarta Esquadra - 20 casos de perda de crianças, 25 casos de violência doméstica, 12 casos de violação dos direitos do
menor;
Quinta Esquadra - 15 casos de violência doméstica contra mulher;
Sexta Esquadra - Quatro casos de abuso sexual, 1 caso de violência sexual, 2 casos de violência física;
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prática não deixa de consubstanciar uma violação do
direito à integridade física e, se praticada com o
desconhecimento ou aproveitamento da situação de
inexperiência da excisada (nos casos em que bebés ou
raparigas são sujeitas à MGF/E por opção da família),
coloca difíceis questões de violação da liberdade de escolha
e pode provocar danos morais irreparáveis.

fenómeno da excisão. O problema que se colocava/coloca
é que, para além da tradição e de motivos religiosos que
são normalmente evocados em relação a esse fenómeno,
existem igualmente motivos económicos: ouve-se dizer
que se chega a cobrar cerca de 30.000 FCFA por cada
excisada.

Na perspectiva jurídica, o direito nacional não proíbe expressamente a prática da MGF/E.
A CRGB refere-se ao direito à integridade física genericamente (no artigo 37.º) e o Código Penal contém
um artigo que não é de interpretação imediata, provocando a discussão na comunidade jurídica sobre se
afinal autoriza ou proíbe a MGF/E.
Assim, o artigo 115.º do Código Penal, relativo às ofensas à integridade física graves (as ofensas à
integridade simples estão previstas no artigo 114.º), dispõe o seguinte:
―1. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa com a intenção de:
a) Privar de importante órgão ou membro,
b) A desfigurar grave e permanentemente;
c) Lhe afectar a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais ou de procriação de maneira grave e duradoira
ou definitivamente;
d) Lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquica incurável, ou:
e) Lhe criar perigo para a vida.
É punido com pena de prisão de dois a oito anos‖.
O artigo 117.º, sobre ofensas privilegiadas, refere o seguinte:
―Quem habilitado para o efeito e devidamente autorizado, efectuar a circuncisão ou excisão sem proceder com
cuidados adequados para evitar que se produzam os efeitos previstos no n.º 1 do art. 115.º ou a morte da vítima, e
estas sobreviverem, é punido, respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a cinco anos‖.
Não existe consenso sobre a interpretação destes artigos.
Assim, há quem entenda que a mutilação genital consiste numa ofensa corporal grave e, por isso, punida nos
termos do artigo 115.º do Código Penal, porque o que está em causa é a supressão de um órgão
importante da pessoa ou porque lhe afecta a procriação de maneira grave e duradoira.
Por outro lado, há quem entenda que o Código Penal admite tal prática no seu artigo 117.º, mas terá que ser
efectuada por pessoa devidamente autorizada e habilitada para o efeito. Resta saber o que entender por
pessoa devidamente habilitada: para além dos médicos ou profissionais de saúde com essa habilitação, as
fanatecas podem considerar-se ―habilitadas‖ (parece-nos que não)? Também é duvidoso saber quem pode
autorizar a prática – esta autorização diz respeito ao consentimento da excisada ou uma autorização
profissional para exercer aquela actividade? Finalmente, é dificilmente compreensível a remissão para o
artigo 115.º que faz referência à privação de um órgão importante da pessoa como um efeito a evitar
quando é esse mesmo efeito pretendido com a prática em causa…

No nosso trabalho de campo respeitante às
crianças, confirmámos os dados que são genericamente
conhecidos e foram já citados, e podemos concluir que as
crianças estão muito familiarizadas com o assunto, quer
pertençam a uma etnia que tipicamente pratica a MGF/E,
quer não. Assim, à pergunta ―Conhecem casos de
meninas que sofreram a mutilação genital feminina/
excisão?‖, 100% dos grupos inquiridos em Bissau e Oio
responderam que conheciam casos. Em Cacheu, as
respostas foram diferentes, sendo que cerca de 20%
responderam que sim versus 80% de respostas negativas.
As crianças que responderam que conheciam esta prática,
apontaram que o número de casos que conhecem se situa
acima dos 10 casos (ver ANEXO XIX).
Já na fase final deste estudo tivemos notícia de que
terá sido aprovada por Conselho de Ministros para
posterior aprovação pela Assembleia Nacional Popular
uma proposta de lei sobre a mutilação genital feminina,
cujo ante-projecto existia desde 2007. Até hoje (2011),
não tinha sido possível discutir e aprovar a proposta de lei
devido a interesses e/ou manipulação política à volta do
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Embora seja louvável a iniciativa legislativa, temos
dúvidas de que a versão que conhecemos desta proposta
de lei seja suficientemente rigorosa para resolver o
problema jurídico acima exposto sobre a interpretação do
direito nacional nesta matéria, uma vez que possui um
artigo parecido com o 117.º do Código Penal sobre a
matéria.

16.3.5 TRÁFICO DE CRIANÇAS
A realidade do tráfico das crianças não foi tratada
de forma aprofundada no presente estudo, tendo as nossas
conclusões sido baseadas principalmente noutros estudos
realizados. A nossa abordagem constitui, assim, mais uma
compilação de outros estudos existentes do que do
tratamento de novos dados.
O estudo realizado pelo INEP (e UNICEF/Instituto
da Mulher e Criança) em 2006, dá conta de uma grande
mobilidade de crianças que se deslocam para frequentar
escolas corânicas e madrassas, registando-se a existência
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de crianças que o fazem no interior do país e crianças que
se deslocam para outros países (Senegal, Gâmbia e GuinéConakry). Este último tipo implica um grande número de
crianças, estimando-se que existam, entre as cerca de
120.000 crianças talibés identificadas no Senegal (Dakar e
zona periféricas da cidade), sendo uma percentagem
maioritária oriunda da Guiné-Bissau, todas elas do sexo
masculino. Embora a maioria destas crianças seja envolvida
quer na mendicidade quer no trabalho agrícola –
dependendo das regiões para onde se deslocam – e vivam
nestes locais em condições precárias, é sempre muito
difícil estabelecer a relação entre o recrutamento e envio
das crianças para este tipo de escolas e a sua exploração
nos locais onde se fixam. Contudo, estruturas de algumas
zonas onde este movimento ocorre com maior
intensidade, passaram a encarar, em muitos casos, estas
deslocações como tráfico e tentam controlá-las,
nomeadamente no âmbito de acordos sub-regionais.
Destacam-se a este nível os Governos das regiões e as
autoridades policiais. O estudo recomenda o apoio e
desenvolvimento do ensino corânico na Guiné-Bissau
como forma de travar este fluxo; a informação e
sensibilização dos pais/encarregados de educação sobre as
condições precárias das crianças; a criação de mecanismos
de coordenação e aplicação dos acordos bilaterais e
multilaterais; a formação e capacitação dos agentes
envolvidos no controle do tráfico; a extensão dos estudos
informativos sobre o tráfico sexual de crianças de ambos
os sexos.
Na Guiné-Bissau, a prática do tráfico de crianças é
muito associada à questão das crianças talibés, ou seja, aos
estudantes do Corão designados em Fula por ―almudu‖,
isto é, pessoas em busca de conhecimento. Pela natureza
dos estudos religiosos em causa, as etnias praticantes são
as etnias muçulmanas: Fulas, Mandingas, Nalus, Susus.

Nos termos da alínea a) do artigo 3.º do Protocolo
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a
Criminalidade Organizada Transnacional relativo à
Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de
Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (também
conhecido por Protocolo de Palermo), entende-se, por
―tráfico de pessoas‖, o ―recrutamento, o transporte, a
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas,
recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas
de coacção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de
autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre
outra, para fins de exploração. A exploração deverá incluir,
pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados,
a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão
ou a extracção de órgãos‖.
Em termos jurídicos, no direito nacional não há um tipo
penal específico para esta situação.
Apenas o recurso aos crimes instrumentais à prática do
tráfico, como as ameaças (artigo 122.º67), coacção (artigo
123.º68), o sequestro (artigo 124.º69), quando estes se
verifiquem, ou os crimes praticados pelo explorador,
como a violência física (artigos 114.º e 115.º) ou sexual
(artigos 133.º a 138.º) ou a escravatura (artigo 106.º70)
poderão ser utilizados para punir os agentes, sendo que a
situação se complica com os fenómenos de tráfico
transfronteiriço, por força do princípio da aplicação
territorial do direito penal (artigos 5.º e 7.º do Código
Penal).

____________________________________________________
67. Artigo 122.º do Código Penal (ameaças):
―1. Quem ameaçar outra pessoa com a prática de um crime de forma a que lhe provoque medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de
determinação, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa.
2. O procedimento criminal depende de queixa‖
68. Artigo 123.º (Coacção)
“1. Quem, por meio de violência ou de ameaça que não constitua crime, constranger outra pessoa a uma omissão, ou a suportar uma actividade, é
punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.
2. Se a coacção for realizada mediante a ameaça de um crime ou por funcionário abusando grosseiramente das suas funções a pena é de prisão
até três anos.
3. A tentativa é punível.
69. Artigo 124.º (Sequestro)
“1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pessoa, ou de qualquer outra forma a
privar da liberdade, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.
2. A pena aplicável é de dois a oito anos de prisão se a privação da liberdade:
a) Durar mais de setenta e duas horas;
b) For efectuada por meio de ofensa à integridade física, tortura ou qualquer
outro tratamento cruel, degradante ou desumano;
c) Vier a causar, por negligência do agente, a morte da vítima ou tiver como
resultado o suicídio desta;
d) Respeitar a autoridade pública, religiosa ou política‖.
70. Artigo 106º (Escravatura)
1. Quem, por qualquer meio, colocar outro ser humano na situação de escravo, se servir dele nessa condição ou, para manter a referida situação, o
ceder ou receber doutra pessoa, é punido com pena de prisão de cinco a quinze anos.
2. Se os actos referidos no número anterior foram praticados: a) Como forma de facilitar a exploração ou o uso sexual da vítima, pelo próprio
agente ou por terceiro; b) Sendo a vítima menor de dezasseis anos de idade; ou c) Desempenhando o agente o cargo que lhe confira autoridade
pública ou religiosa perante um grupo, região ou totalidade do país;
o agente é punido com pena de prisão de cinco a vinte anos.
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chegou às seguintes (principais) conclusões sobre esta
prática: i) qualquer que seja o grupo étnico, os pais actua,
em geral, pensando nos melhores interesses da criança; ii)
o envio das crianças para o estrangeiro para efectuar
estudos religiosos é importante para os pais e é uma fonte
de orgulho para eles; iii) os pais consideram a mendicidade
como um meio de subsistência durante o período dos
estudos e aceitável se o resultado for o de a criança
aprender o Corão (existe a ideia de que o sofrimento é
condição para que futuramente as crianças possam ser
felizes, bem como de que mendigar não diminui a criança,
mas fá-la humilde e resistente); iv) tratar esta realidade
isoladamente sem atender às práticas prejudiciais para as
crianças de outras etnias, pode estigmatizar as
comunidades muçulmanas e, finalmente v) os processos
actuais do repatriamento das crianças da Guiné-Bissau
devem ser revistos.

Dados do Relatório de 2009 do Governo dos
E.U.A sobre a Guiné-Bissau mostram que a área mais
afectada por esta realidade é a zona Leste do país,
nomeadamente as cidades de Bafatá e Gabú, zonas que se
encontram fora do nosso objecto de estudo. No entanto,
em Bissau são visíveis as crianças que mendigam e sabe-se
que muitas delas pedem dinheiro para entregar ao
respectivo ―mestre‖.
EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM AS
CRIANÇAS
Nos djumbais que realizámos com as crianças
perguntámos se ―conheciam casos de crianças que
foram estudar árabe durante a noite e que são
obrigadas a pedir esmola durante o dia‖. Em Bissau
os resultados foram esmagadoramente positivos,
contrastando com os resultados em Cacheu. Em
Oio as respostas mostram, apesar de tudo, que
essa realidade existe e é conhecida na região
(ver ANEXO XIX)
À pergunta se esses casos são frequentes ou são
casos isolados, as respostas em Bissau indicaram
que os casos eram frequentes. As crianças
entrevistadas
indicaram
que
as
zonas
problemáticas eram: o Bairro Militar, Quelélé,
Caracol, Háfia, Plak, Estrada de Bor, atrás do
liceu Rui Barcelo (Rua Boé), Kuntum, Madina e,
em geral, bairros onde há maioria muçulmana.

Parece, assim, que na base deste tipo de situação
está uma questão de identidade religiosa, associada à
pobreza e desconhecimento por parte dos pais ou mesmo
à aceitação de que o sofrimento é necessário e inevitável.
Também se concluiu, no estudo referido, que uma das
causas apontadas pela família é a insuficiência do sistema
público de ensino e a falta de escolas vocacionadas para o
ensino religioso (as chamadas escolas madrassa75) .

16.3.6 CASAMENTO FORÇADO
O casamento forçado e/ou precoce continua a ser
uma realidade na Guiné-Bissau.
Pensamos que é necessário distinguir conceitos:
deverá falar-se em casamento precoce nos casos em que a
criança casa antes de atingir a maioridade ou a idade
prevista para a emancipação (16) e em casamento forçado se
a pessoa se casa sem que a sua vontade se encontre
totalmente livre ou esclarecida, em virtude de arranjos e
combinações feitas pelos familiares. Normalmente as duas
realidades andam de mãos dadas, mas nem sempre é assim.
Independentemente de fazermos um périplo pelas
normas jurídicas aplicáveis ao casamento civil,
alertamos para o facto de que normalmente quando
as pessoas falam na Guiné-Bissau em ―casamento‖,
estão a referir-se ao casamento tradicional, ou seja,
aquele praticado de acordo com os usos e costumes
das comunidades que normalmente variam de acordo
com o grupo étnico a que pertencem. Repare-se que
a maior parte das etnias nem sequer reconhece que o
casamento civil corresponde a um verdadeiro
casamento (caso dos fulas, mandingas, manjacos e
papeis) e as restantes embora reconheçam o
casamento civil não lhe conferem o mesmo valor76.

`
Note-se que a lógica do casamento tradicional é
outra: desde logo, todas as seis etnias estudadas no Projecto
de recolha do direito consuetudinário vigente na República da
Guiné-Bissau (balantas, fulas, mandingas, mancanhas,
manjacos e papeis) aceitam e praticam a poligamia, na sua
vertente de poliginia (ou seja, um homem pode casar com
mais de uma mulher) mas o contrário não se verifica.
Também as idades núbeis variam no direito tradicional e
no direito estadual positivo: a título de exemplo, para os
mancanhas e para os mandingas, os homens podem casar a

________________________________________________________
71. Análise dos Mecanismos de Protecção Social e Assistência às Crianças na Guiné-Bissau (Towards Functional and Coordinated Mechanisms for
Child Protection in Guinea-Bissau), Cristina Udelsmann Rodrigues, Alfredo Handem, Ana Bénard da Costa, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas – INEP, Novembro de 2007, p. 15.
72. Cfr. Child trafficking in Guinea-Bissau, An explorative Study, Jónína Einarsdóttir, Hamadou Boiro, Gunnlaugur Geirsson, Geir
Gunnlaugsson, University of Iceland, UNICEF, Reyklavik University, 2010.
73. Idem
74. Ibidem
75. Ibidem
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partir dos 25 e 24 anos respectivamente. Já as mulheres
podem casar a partir dos 16 anos…
Resumidamente pode dizer-se que o casamento
tradicional não se pauta pelo princípio da igualdade
entre homem e mulher, mas sim bem pelo contrário:
pela ideia de que homem e mulher têm papeis
diferentes, direitos e deveres diferentes, o que
explica, em parte, o modelo de submissão da mulher
ao homem no direito tradicional. Além disso, o
casamento tradicional tem as suas regras próprias e
muito diferentes das regras relativas ao casamento
civil.

Djumbai com crianças na região de Cacheu

___________________________________________________

76. Resultados preliminares recolhidos na 2.ª fase do Projecto de recolha e codificação do direito consuetudinário vigente na República da GuinéBissau, levado a cabo pela Faculdade de Direito de Bissau, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, e financiado pelo PNUD e PAOSED/
União Europeia.
77. Idem
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Em termos jurídicos, a CRGB reconhece a protecção da família no seu artigo 26.º, mas não reconhece, a
propósito, expressamente o direito de livremente a constituir78.
Para além da consagração genérica do princípio da igualdade entre homens e mulheres, reza o n.º 3 do artigo
26.º que ―os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos
filhos‖.
Quanto à idade núbil, prevê a alínea a) do artigo 1601.º do Código Civil que obstam ao casamento a idade
inferior a dezasseis ou a catorze anos, conforme se trate de indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino.
No entanto, por força da consagração na CRGB do princípio da igualdade entre homem e mulher (em
conjugação com o previsto nos artigos 1.º e 2.º da Lei nº 5/76, de 4 de Maio), deve considerar-se que a idade
nupcial é de dezasseis anos para ambos os sexos. Mesmo assim, no caso em qualquer pessoa pretenda casar
com menos de 18 anos (acima dos 16) deve ser pedido consentimento aos pais ou tutor, que assim o/a
emancipam (nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 5/76, de 4 de Maio, ―a emancipação do menor só poderá ser
concedida aos 16 anos de idade, preenchidos os requisitos exigidos pela lei vigente”).
A consequência de casar sem ter atingido a idade legalmente prevista é a anulabilidade do casamento (cfr. artigo
1631.º do Código Civil), tendo legitimidade para requerer esta acção de anulabilidade os próprios cônjuges, bem
como as pessoas previstas no artigo 1639.º do Código Civil.
Também a vontade (livre e) esclarecida é uma das exigências para poder contrair casamento à luz do direito
civil, senão veja-se o artigo 1638.º do Código Civil, sob a epígrafe ―coacção moral‖: “1. É anulável o casamento
celebrado sob coacção moral, contanto que seja grave o mal com que o nubente é ilicitamente ameaçado, e justificado o
receio da sua consumação. 2. É equiparada à ameaça ilícita o facto de alguém, consciente e ilicitamente, extorquir ao
nubente a declaração da vontade mediante a promessa de o libertar de um mal fortuito ou causado por outrem”.
Finalmente, nos termos do Código Penal, e uma vez que o constrangimento à aceitação do casamento passa,
muitas vezes, pela utilização de ameaças, coacção ou, em casos mais extremos, de sequestro, importa ter em
conta os artigos 122.º (ameaças), 123.º (coacção) e 124.º (sequestro) do Código Penal com pertinência para a
matéria do casamento forçado. Também a violência sexual (artigos 133.º e 134.º e 137.º), nos casos em que a
criança/mulher é obrigada a manter relações sexuais com o ―marido‖ pode ser denunciada enquanto crime
autónomo.

Repare-se, porém, que excepto as normas de
Direito Penal que se aplicam se estiverem em causa,
sublinhamos, ameaças, coacção, sequestro ou violência
sexual, as normas do Código Civil não resolvem o
problema do casamento precoce e/ou forçado, pois, como
referimos já, os casamentos precoces e/ou forçados são
casamentos tradicionais e não casamentos civis. Mais, as
regras do direito tradicional prevêem e autorizam
casamentos que seriam considerados precoces à luz do
direito estadual positivo79, bem como legitimam a
obrigatoriedade de respeito da tradição e da vontade
familiar constrangendo à celebração do casamento sem
que a vontade do/dos nubentes seja livre e esclarecida.

Relativamente ao nosso trabalho de campo com as
crianças, à pergunta ―Conhecem casos de crianças que
foram dadas ao casamento contra a sua vontade?” a
resposta foi esmagadoramente positiva, sendo que todos
os grupos de todas as zonas responderam que sim,
excepto um grupo em Cacheu que afirmou que não (ver
ANEXO XIX). E à pergunta “Se sim, quantos casos
aproximadamente conhece?”, para podermos ter noção
se a realidade em causa é apenas esporádica ou frequente,

Face ao exposto, concluímos que o direito vigente não
acautela de forma suficiente a situação do casamento
precoce e/ou forçado, a não ser através da
criminalização dos comportamentos que possam estar
na base do constrangimento à aceitação do casamento
por parte dos menores (ameaças, coacção ou rapto).
Não há um tipo penal específico para esta realidade e
o direito civil não toca sequer na matéria do
casamento tradicional.
____________________________________________________
78. Porém, o artigo 29.º, n.º 2 da CRGB procede à recepção formal da DUDH, pelo que se considera que, na falta de uma norma clara
sobre a matéria o n.º 2 do artigo 16.º da DUDH consagrando o direito à livre escolha da pessoa com quem se quer casar
vigora no ordenamento jurídico guineense como elemento de interpretação, vinculando o Estado e os outros cidadãos
ao seu respeito.
79. De acordo com os resultados preliminares no Projecto de Recolha do direito consuetudinário vigente na República da Guiné-Bissau, as
idades núbeis das raparigas nas etnias objecto de estudo são as seguintes: Balantas e Fulas – 14; Manjacos – 15; Mancanhas e Mandingas –
16; Papeis - não existe uma idade antes da qual as mulheres não possam casar.
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Outro dado interessante é o de que 90% dos
grupos entrevistados responderam que esta prática se
verifica relativamente às meninas e não aos meninos (ver
ANEXO XIX).

Não existem estatísticas oficiais sobre a matéria,
pelo que nos limitaremos a enunciar os dados do nosso
trabalho de campo, bem como as nossas percepções
enquanto investigadores.

Dos nossos dados recolhidos através de inquérito,
à pergunta ―na sua etnia, é comum a prática do
casamento forçado?‖ as respostas indicaram que as opiniões na
sociedade já se dividem, sendo difícil encontrar uma maioria clara
de respostas positivas (ver ANEXO XIX).

O que é, então, o fenómeno das ―crianças irã‖?

Relativamente às idades do casamento, as crianças
entrevistadas responderam que conheciam casos a partir
dos 12 anos, embora a maioria tenha dito que o casamento
era celebrado entre os 13 e os 15 anos de idade.
Dados muito interessantes que constam do
Relatório Preliminar do Levantamento de dados sobre a
Equidade e Igualdade de Género para a elaboração da Política
Nacional de Igualdade e Equidade do Género (PNIEG) na Guiné
-Bissau80, levado a cabo pelo Instituto da Mulher e da
Criança são os que constam (de parte) da tabela infra e que
demonstra claramente a ligação entre a aceitação da
prática e o nível de escolaridade:
Você escolheu o seu marido/esposa?
Nível
de
escolarização
Não sabe ler nem
escrever
Curso
informal
de
alfabetização
Curso profissional

Sim

Não

28,3%

71,3%

35,7%

64,3%

75%

25%

Curso médio

83,3%

16,7%

Curso superior

77,8%

22,2%

16.3.7 “CRIANÇAS IRÃ”
Artigo 23.º (n.º 1) da CDC
―Os Estados Partes reconhecem à criança mental e
fisicamente deficiente o direito a uma vida plena e decente em
condições que garantam a sua dignidade, favoreçam a sua
autonomia e facilitem a sua participação activa na vida da
comunidade‖.
Os dados sobre a situação das chamadas ―crianças
irã‖ são um dos aspectos mais surpreendentes (pela
negativa) do nosso estudo. Esta é também das
denominadas ―práticas tradicionais nefastas‖, aquela
de que menos ouvimos falar enquanto objecto de
preocupação quer das organizações internacionais
quer das ONGs que protegem os direitos humanos,
em geral, e das crianças em particular, o que é
igualmente uma constatação surpreendente face aos
números que recolhemos e ao direito em causa: o
direito à vida.

Como refere LUÍS AUGUSTO CORDEIRO VAZ
MARTINS, no artigo sobre «Maus Tratos» (Manual crianças,
p. 48) ―as crianças nascidas com deficiências físicas ou
psíquicas são tidas como não humanas e, como tal, são
criadas condições para que essas criaturas regrassem às
suas origens, para assim salvar a aldeia de males que o
crescimento das crianças deficientes possam originar.
Depois de algumas cerimónias a criança ―não humana‖ é
levada e depositada na margem do rio com os seus
haveres, durante a maré baixa. Como é natural, a criança é
arrastada pela corrente, mas segundo o entendimento dos
praticantes destes rituais, o desaparecimento da criança é
uma transferência da vida terrena para o abismo, lugar da
proveniência desses seres sobrenaturais que tomam corpo
e forma humana através da mulher grávida e nascem à
imagem do homem‖81.
As crianças irã são, assim, crianças que nascem
deficientes (ou têm atrasos no crescimento que fazem
com que a sociedade as considere ―anormais‖) e que,
por isso mesmo, lhes são associados determinados
poderes, não sendo consideradas seres humanos, mas
sim enviados do mal (demónios).
A comunidade entende que, caso sejam mantidas
vivas, serão responsáveis por um conjunto de males
como a esterilidade da mãe; o nascimento de irmãos
igualmente deficientes; a morte ou loucura dos pais;
ataques de feras ou repteis, etc. Uma vez que é
tradicionalmente entendido que o demónio come
farinha e ovos crus, uma das cerimónias descritas
consiste na exposição da criança próxima desses
bens: caso a criança se dirija para a farinha e ovos,
prova-se que é o demónio e deve abandonar-se a
criança à sua sorte para que ela tome a forma inicial
(de demónio) e ―volte para a sua origem‖.
Muitas são as formas que nos descreveram de
―cerimónias‖ destinadas a eliminar as crianças deficientes
ou ―irãs‖, bem como as idades: não só as cerimónias são
praticadas em bebés como também ouvimos falar em
crianças vítimas desta prática com 4 ou 5 anos de idade.

___________________________________________________
80. Tabela n.º…(não numerada) do Relatório Preliminar do Levantamento de dados sobre a Equidade e Igualdade de Género para a
elaboração da Política Nacional de Igualdade e Equidade do Género (PNIEG) na Guiné-Bissau, Caterina Gomes Viegas (Investigadora no
INEP), Samba Tenem Camará (Investigador no INEP), Bessa Victor (Técnico do INE), Alfredo Handem (Facilitador), Bissau, Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa INEP, Março de 2010 (p. 11).
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Do ponto de vista jurídico, regulam a matéria os artigos 108.º, 110.º e 113.º do Código Penal.
Nos termos do artigo 110.º (n.º 1) do Código Penal (infanticídio):
1. A mãe, o pai ou os avós que, durante o primeiro mês de vida do filho ou do neto, lhe tirarem a vida por este ter nascido
com manifesta deficiência física ou doença, ou compreensivelmente influenciados por usos e costumes que vigorarem no
grupo étnico a que pertencem, são punidos com pena de prisão de dois a oito anos, se tais circunstâncias revelarem uma
diminuição acentuada da culpa (…)‖
Caso não se verifique a prática do crime pelos agentes especificados (mãe, pai, avô ou avó) ou no período aí
previsto (um mês após o nascimento), a norma aplicável é o artigo 107.º do Código Penal, que, sob a epígrafe
―homicídio‖, dispõe que ―quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de prisão de oito a dezoito anos”.
Interessa ainda o artigo 113.º do Código Penal, que, sob a epígrafe ―Abandono ou exposição‖, dispõe o seguinte
―1. Quem, intencionalmente, colocar em perigo a vida de outra pessoa: a) Expondo-a em lugar que a sujeite a uma situação
de que ela só por si, não possa defender-se; ou b) Abandonando-a sem defesa, em razão da idade, deficiência física ou
doença, sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir; é punido com pena de prisão de um a cinco
anos.
2. Se do facto resultar: a) Uma ofensa grave para a integridade física, o agente é punido com pena de prisão de um a
oito anos; b) A morte, o agente é punido com pena de prisão de quatro a doze anos‖.
Parece, assim, evidente que o Direito Penal criminaliza a prática, quer do abandono das crianças deficientes, quer
da morte das mesmas, através das normas relativas ao infanticídio e/ou ao homicídio.

Existe, porém, no Direito Penal guineense uma
posição doutrinária que defende que, desde que provada a
existência do ritual, o facto deixa de ser crime mas passa
apenas a constituir o ―afastamento de seres dessa
natureza‖82.

relativamente às crianças irã, mas as respostas são
maioritariamente positivas. Quanto à população inquirida, a
resposta foi diferente, talvez por reflexo da forma como a
pergunta foi feita (ver dados em ANEXO XIX).

Importa ainda consultar o artigo de Augusto Silva
Dias (Problemas do Direito Penal numa Sociedade
Multicultural: o chamado infanticídio ritual na GuinéBissau), que defende estar em causa, nesses casos, um
―erro de compreensão culturalmente condicionado, pelo
que considera não se encontra realizado o tipo subjectivo
de homicídio‖.

EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM AS
MULHERES
Para além dos dados, o que mais impressiona é a
atitude dos entrevistados, especialmente das
mulheres, ao ouvir a pergunta em causa: muitas
referiram imediatamente que a criança não é um
ser humano e que, portanto, não têm outra
hipótese senão abandoná-la e encaram esta
prática como algo de essencial para a
manutenção da vida em comunidade, como se
de uma obrigação comunitária se tratasse.
Fazem descrições dos ―poderes sobrenaturais‖
da criança, como se fossem absolutamente reais
e suficientes para justificar o abandono.
Por vezes, já após a entrevista (para não
influenciar o respectivo resultado), conversámos
com as mulheres, explicando que noutras partes
do mundo essas crianças eram acolhidas e
acarinhadas e a reacção foi de total espanto e
curiosidade sobre quais os efeitos na família da
manutenção daquelas crianças: se as mães
tiveram outros filhos saudáveis e se ninguém
morreu?
Notámos, porém, que à medida que o grau de
escolarização aumentava, as respostas das
mulheres variavam: assim, em Bissau realizámos
um djumbai com mulheres todas elas com
frequência de liceu, bacharelato ou faculdade, e
a reacção e comentários a esta pergunta foram
totalmente diferentes.

O nosso entendimento é radicalmente oposto: o
Direito Penal guineense faz bem em punir, quer a
exposição quer o infanticídio da criança deficiente: talvez
falte um tipo penal adequado a quem se arroga a decidir se
as crianças são ou não ―irãs‖ e a determinar a respectiva
morte, fortemente desencorajador deste tipo de práticas.
Tal posição não significa que não se concorde com
Augusto Silva Dias quando este afirma que ― a eficácia da
norma (…) deve tentar alcançar-se menos pela aplicação
da sanção do que pela institucionalização de um diálogo
intercultural isento de coação complementado com
políticas de saúde pública e de assistência social (…)‖.
Vejamos os dados recolhidos sobre esta realidade
com algum detalhe, uma vez que não conhecemos outras
―estatísticas‖ sobre este assunto.
Nos djumbais com as crianças, percebemos que
elas se encontram familiarizadas com a situação das
crianças irã. Assim, quando perguntámos, a maioria das
crianças e as mulheres, bem como as ONGs e associações
de base responderam que sim. Já junto do poder
tradicional não é tão consensual a prática do ritual

___________________________________________________
81. Um outro argumento análogo é dado caso a mulher der à luz crianças gémeas. Segundo a tradição balanta não se deve permitir que as
duas crianças permaneçam ou sejam educadas pela família, porque se assim não for acabará por causar a morte de um dos progenitores,
o que é evitado através do sacrifício duma das crianças. Uma dessas crianças é abandonada na rua ou nas matas onde às vezes são
encontradas e salvas por pessoas alheias à tabanca; as que não são acabam por morrer.
82. Cfr. Infanticídio Ritual no Sistema Jurídico-Penal da Guiné-Bissau (Uma abordagem na Perspectiva de Conflito Entre o Direito Positivo e os
Costumes Étnicos), Rui Sanhá, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas-Criminais, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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A nossa percepção confirma, pois, absolutamente o
comentário do estudo Child trafficking in Guinea-Bissau83: “o
infanticídio ou abandono (em crioulo ―bota menino”) não é
reconhecido como um problema‖ pela sociedade.
Confirma também esta ideia o facto de as ONGs,
associações de base e mesmo organizações internacionais
ainda não terem real noção deste problema.

É verdade que a comunidade não tem
consciência de que está a praticar um crime, ao
levar as crianças à cerimónia que conduzirá à sua
morte, e que talvez os djambacuss ou outras
pessoas encarregadas de conduzir a suposta
cerimónia entendam que estão a fazer aquilo que
é mais adequado para proteger a comunidade
(embora também recebam dinheiro pela
cerimónia…), mas, dado o valor em causa: a vida
humana, é difícil de compreender esta posição e
muito menos tal pode servir como argumento
para não punir os responsáveis – as necessidades
de prevenção geral devem ser especialmente
consideradas neste caso.

CASO DE ESTUDO
DEFESA E PROTECÇÃO DE ―CRIANÇAS IRÃ‖ POR UMA AUTORIDADE TRADICIONAL
Em 1997, o Senhor Branquinho, Comité de tabanca de N´Tcherté (nos arredores da Secção de Binar, Sector de
Bissorã), foi surpreendido com a notícia da tentativa de infanticídio de um dos filhos da sua sobrinha, de nome
Binhangarem, através da prática da cerimónia ritual para se libertar daquilo que consideravam ser um ―mau
espírito‖ ou um demónio.
Essa criança, para além de padecer duma doença de nascença, mal interpretada por grande parte da comunidade
rural guineense, também era fruto de uma relação extra-conjugal normalmente verificada e tolerada entre as
pessoas da etnia balanta por se basear numa prática tradicional reiterada denominada «Bnangha», que admite a
possibilidade de uma mulher casada viver maritalmente com outro homem durante o período de hospedagem fora
da tabanca do marido.
Todos os familiares incluindo o próprio marido da Benhangarem, cuja criança em causa era apenas um enteado,
estavam de acordo com a realização dessa cerimónia de infanticídio ritual.
O Senhor Branquinho, já conhecido defensor do direito à vida de crianças deficientes, não tinha sido informado
desse plano, porque toda a família sabia de antemão qual seria a sua posição, ou seja, defender a criança. Tendo
essa informação por intermédio de terceiros, o Senhor Branquinho reagiu imediatamente, pedindo a ―custódia‖
dessa criança. A criança, a quem ele chamava ironicamente de ―sorte‖ esteve sob o seu cuidado até completar
quatro anos de idade. Com aquela idade, a criança já falava bem e fazia tudo o que uma criança dessa idade faz.
Verificando isso, o pai biológico pediu a criança de volta e levou-a para a sua casa.
Mais tarde a criança veio a falecer mas por razões de uma doença ―normal‖, quando também já aprendia pastorear
os gados com as crianças mais velhas.
O relato dessa curiosa e triste realidade que a priori parece ser igual a tantas outras, difere de muitas pelo facto do
Senhor Branquinho, que evitou a morte prematura dessa criança como de tantas outras (porque relatou a história
de vários outros casos, entre os quais de algumas crianças/jovens ainda com vida), ser um membro da autoridade
tradicional, contrariamente a muitos dos seus homólogos (comités de tabanca, mas também régulos, chefes e
grupos de ―homis garandis‖) da região de Oio bem como de outras zonas que, ao longo do nosso estudo,
defenderam a prática dessa cerimónia de infanticídio ritual e, alguns confirmam tê-la realizado uma ou mais vezes.
O Senhor Branquinho aconselha persistentemente as pessoas, sobretudo familiares das crianças com problemas
dessa natureza a recorrerem aos médicos para o devido diagnóstico e tratamento, e para, em última hipótese,
solicitarem a intervenção das irmãs católicas no sentido de acolher essas crianças no seu lar.
A prática da cerimónia das crianças irã, alicerçada no desconhecimento científico dos reais problemas de saúde por
parte das pessoas do mundo rural que normalmente apoiam e participam na sua realização, tem ceifado vida de
muitas crianças que, estando vivas, hoje poderiam dar contributos muito importantes para o desenvolvimento
deste país. Assim é no caso de alguns quadros, como médicos que, de acordo com os relatos de alguns dos nossos
interlocutores ao longo do presente estudo, também estiveram na iminência de terem o mesmo destino.

___________________________________________________
83. Child trafficking in Guinea-Bissau, An explorative Study, Jónína Einarsdóttir, Hamadou Boiro, Gunnlaugur Geirsson, Geir Gunnlaugsson,
University of Iceland, UNICEF, Reyklavik University, 2010, p. 43.
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16.4 CAUSAS

DE VULNERABILIDADE
DAS CRIANÇAS NO ACESSO À JUSTIÇA

16.4.1 INSUFICIÊNCIA DE MECANISMOS DE
PROTECÇÃO DE MENORES EM CONFLITO COM A
LEI
O diploma estruturante na matéria das crianças em
conflito com a lei é o Estatuto de Assistência
Jurisdicional aos Menores do Ultramar, regulado pelo
Decreto-Lei n.º 417/71 (publicado no Boletim Oficial, I
Série, n.º 15, 1972) (ver ANEXO XX, no qual se pode
encontrar a transcrição das partes citadas ou
relevantes deste Estatuto), doravante ―Estatuto
Jurisdicional de Menores‖.
Como grande parte da legislação anterior à
independência, este diploma encontra-se claramente
desactualizado e desconforme com a realidade actual
da Guiné-Bissau bem como com a Convenção dos
Direitos da Criança, ratificada posteriormente.

Desde logo, o Estatuto Jurisdicional dos Menores
prevê a existência de tribunais de menores, nos termos
dos artigos 16.º e 17.º (ver ANEXO XX).
Ora, apenas existe, no Tribunal Regional de Bissau,
uma secção que cumula a competência para conhecer os
casos de trabalho e de família e menores, não existindo
mais tribunais de menores ou secções especializadas em
todo o país.
Por outro lado, se atendermos ao Código Penal, o
seu artigo 12.º dispõe que ―aos delinquentes com mais de 16
e menos de 20 anos será aplicável a pena abstracta
correspondente ao tipo de ilícito violado especialmente
atenuada‖, pelo que parece pressupor que estes casos
revestem natureza criminal e extrair da idade do agente
apenas uma consequência: a idade constitui um factor
atenuante.
Pode questionar-se se tal norma é suficiente para
proteger eficazmente os interesses do menor ou se não
seria preferível um regime especial para estes casos,
seguindo as modernas tendências do direito penal.
Actualmente, entende-se que o jovem imputável é
merecedor de um tratamento penal especializado e, por
isso mesmo, se aposta na instituição de um direito mais
reeducador do que sancionador, sem esquecer a

___________________________________________________

reinserção social. Por exemplo, o direito a
confidencialidade da identidade de uma criança em conflito
com a lei, não esta explicitamente referido no Direito
Penal guineense, no que respeita a crianças de 16-18 anos.
Esta provisão seria crítica, pela subsequente
reinserção social84 das crianças depois de cumprir com o
julgamento ou sentença. Esta é uma entre várias
protecções processuais que as normas internacionais de
justiça juvenil recomendam para tratar a criança em
conflito com a lei85 no seu superior interesse.
O Estatuto Jurisdicional de Menores prevê, na
Secção 1.ª do artigo 21.º, a existência de penas alternativas
às previstas no artigo 39.º do Código Penal (ver ANEXO
XXI). Sabe-se, porém, que a maior parte destas medidas
não conhecem aplicação prática, ou porque as estruturas
são inexistentes ou porque a falta de acompanhamento
social da criança não permite a aplicação da solução86.

INEXISTÊNCIA
DE
INSTITUIÇÕES
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO
ADEQUADAS
E
INEXISTÊNCIA DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS PARA A
DETENÇÃO DOS MENORES
O artigo 27.º do Estatuto Jurisdicional dos Menores
prevê a existência de quatro tipos de instituições ―de
prevenção criminal‖ (ver ANEXO XXI). No entanto,
nenhuma destas instituições existe na realidade.
O Estatuto Jurisdicional de Menores refere, nos
termos do artigo 58.º que, em caso de conflito com a lei o
menor deve ser restituído prontamente à liberdade,
salvo se puder ser entregue à família, ao
responsável pela sua educação, a instituição de
assistência ou educação. Dispõe ainda que se lhe for
imputado facto descrito como crime punível com pena
maior, deve o menor, no caso de impossibilidade da sua
apresentação imediata ao tribunal de menores, dar
entrada no centro de observação anexo ao mesmo
tribunal ou ser recolhido em compartimento
apropriado do tribunal ou da cadeia respectiva (ver
ANEXO XX).
Sucede que não há qualquer instalação prisional ou
de detenção que tenha previsto um espaço diferente para
adultos e para menores (em clara violação ao artigo 37.º da
CDC), nem sequer nos novos estabelecimentos prisionais
de Mansoa e Bafatá87.

84. Cfr, a título de exemplo, o Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de Setembro, que estabelece o regime penal aplicável a jovens delinquentes
em Portugal.
85. Estabelecido no artigo 40.º, n.º 2 da CDC (e regra 8 da ―UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,
também conhecidas como ―Regras de Beijing‖).
86. Uma observação interessante que extraímos do Final Report, A Temporary Assistance to the Child Protection programme with special focus
on the Juvenile Justice and Access to Justice e que subscrevemos, é a de que o artigo 161.º do Estatuto distingue as oportunidades de
desenvolvimento profissional para as raparigas e para os rapazes, sendo que às raparigas deve ser dada educação ―feminina ou
doméstica‖. Esta norma é um reflexo da época em que o Estatuto foi aprovado e não se compagina com o actual princípio de igualdade
entre homens e mulheres, claramente consagrado na CRGB.
87. Cfr. Final Report, A Temporary Assistance to the Child Protection programme with special focus on the Juvenile Justice and Access to Justice,
Child Justice Consultant Cecilia Kline, UNICEF – Guinea Bissau, Child Protection Section, Sept. 7- Dec. 20, 2010, p. 11 e 12.
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EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM AS
CRIANÇAS
Aquando do nosso trabalho de campo, foi muito
comum ouvirmos dizer nas entrevistas que
realizámos, quer com ONGs, quer com crianças,
quer com o próprio sistema estadual de justiça
(excepto em Bissau, onde o grau de consciência
parece ser diferente), que as crianças em conflito
com a lei são tratadas como adultos, ignorando-se
inclusivamente o princípio de que previamente aos
16 anos o jovem não é susceptível de ser
criminalmente responsável.
Assim à pergunta ―se um menor de 16 anos é
suspeito da prática de um crime, como é que é
tratado pelas autoridades (estaduais)?” a
maioria dos grupos de crianças entrevistadas
referiu que conhecia casos em que o menor era
tratado como um adulto, sendo detidos e sujeitos
a violência pelas autoridades policiais como um
adulto. Apenas um grupo (em Cacheu) referiu que
conhecia um caso em que o menor havia sido
detido mas não sujeito a violência física
(―açoitado‖) pela Polícia.

Porém, não existe ainda nem regulamentação
adequada à criação e funcionamento de instituições com o
fim de acolher, temporária ou definitivamente, os menores
em risco, nem instituições de acolhimento que tenham
como objecto específico o acolhimento de crianças vítimas
de violência.
Acresce que, caso venham a ser criadas estas
estruturas, não existe pessoal dos serviços sociais
suficiente para apoiar estas instituições. Apenas este ano se
vão graduar 14 assistentes sociais da Universidade
Lusófona e não há carreira de psicologia e psiquiatria no
país.
Assim, em termos de estruturas estaduais
especialmente vocacionadas para o tratamento e
protecção dos menores em todas as regiões estudadas,
identificámos apenas as seguintes:
Secção Laboral, de Família e Menores, no Tribunal
Regional de Bissau (órgão jurisdicional)
Curadoria de Menores, junto ao Tribunal Regional
de Bissau (serviço do Ministério Público, integrando
serviços de assistência social90)
Brigada de Menores, Mulheres e Família, na Polícia
Judiciária

As respostas dos entrevistados em sede do sistema
estadual de justiça foram muito variadas. Em Oio e em
Bissau88, responderam-nos que o menor era tratado de
forma muito díspare: desde solto por ser ―inimputável‖ até
tratado como um adulto (―sabemos que não deve ser tratado
como adulto, mas sinceramente esse é o tratamento que é
dado, até porque não existem centros especiais de
internamento‖). Também nos responderam que era
entregue ao Ministério Público, que se esperava até aos 16
anos para que pudesse responder pelo caso ou que davam
apenas aconselhamento.

Serviço especializado de protecção de menores junto
do Ministério do Interior
Nas zonas objecto de estudo pudemos identificar a
existência das seguintes instituições que funcionam quer
como orfanatos, nuns casos, quer como casas de
acolhimento temporário noutros casos:
- Casa Emanuel, em Bissau;

16.4.2 INSUFICIÊNCIA DE ESTRUTURAS
VOCACIONADAS PARA O TRATAMENTO DOS
MENORES EM RISCO
O artigo 1910.º do Código Civil regula a
inibição de pleno direito, considerando inibidos os pais
condenados definitivamente por qualquer crime a que
a lei atribua esse efeito89. O Estatuto Jurisdicional dos
Menores regula as providências aplicáveis no caso de
exercício abusivo do poder paternal ou da tutela
prevendo, entre outras, que o menor seja confiado ao
outro progenitor, a terceira pessoa ou a um
estabelecimento de educação ou de assistência (ver
ANEXO XX).

Assim como as mulheres, as crianças são
grupos vulneráveis no acesso à justiça
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88. Em Cacheu a pergunta não constava do guia de entrevistas.
89. Artigo 1910.º do Código Civil (Inibição de pleno direito)
Consideram-se de pleno direito inibidos do exercício do poder paternal:
a) Os condenados definitivamente por qualquer crime a que a lei atribua esse efeito;
b) Os interditos e os inabilitados por anomalia psíquica;
c) Os ausentes, desde a nomeação do curador provisório.
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- Aldeia S.O.S., em Bissau e Canchungo;
- AMIC Bissau;
- Centro Renascença, em Bissau;
- Casa Bambaran, em Bissau.
As características das casas de acolhimento/
orfanatos estão aprofundadas em anexo (ver ANEXO
XXI).

16.4.3 RELAÇÃO DAS CRIANÇAS
COM A JUSTIÇA TRADICIONAL
Tanto das entrevistas que tivemos com o poder
tradicional, como das entrevistas com as crianças,
podemos concluir que, de facto, as crianças parecem
―não ter voz‖ junto das estruturas tradicionais. Na
verdade, às crianças não é reconhecida (salvo excepções)
a capacidade de falar verdade ou de poder contribuir
com pertinência para a resolução de determinados tipos
de problemas.
EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO
COM AS CRIANÇAS
Assim, à pergunta ―alguma vez recorrem
(directamente) às autoridades tradicionais
quando têm algum problema?”, verificamos
que a esmagadora maioria não o faz, já que 85%
das crianças responderam que não (apenas
15% responderam que sim) e, várias vezes, as
crianças desabafaram que os ―meninos não têm
voz na tabanca‖ ou que ―ninguém acredita no que
dizem‖ (ver ANEXO XIX).
Por outro lado, é significativo, reforçando a nossa
conclusão, que à pergunta ―Se as crianças
tiverem um problema grave, recorrem
normalmente a quem?‖, nenhuma criança
referiu que recorria ao poder tradicional. Nesta
questão, as crianças referiram que recorriam em
primeiro lugar aos pais e pessoas de confiança ou
aos vizinhos. Referiram ainda que recorriam à
rádio,
a
diversas
ONGs
(referiram
concretamente a LGDH, o Parlamento Infantil,
ADC, AMIC, REJE) ou à Polícia. Finalmente, dois
grupos entrevistados (em 8) referiram que se o
problema fosse no seio familiar não recorriam a
ninguém: ―sofriam calados‖.
Já nas decisões que lhes dizem respeito, como é
o caso do progenitor com o qual querem ficar
em caso de separação dos pais, as crianças
referem que nunca são chamadas a opinar sobre
esse assunto, se a decisão é tomada por uma
autoridade tradicional. Assim, à pergunta
“quando a família ou o poder tradicional
decide com quem ficam as crianças, as
crianças são ouvidas nessa decisão?”, 100%
dos grupos de crianças entrevistadas respondeu
que não.

Corrobora estes dados o facto de, nos djumbais
com as mulheres, estas responderem que a justiça
tradicional (e a família) não ouvem as crianças no caso de
terem que tomar uma decisão sobre o destino dos filhos
numa separação (78% das mulheres responderam que as
crianças não são ouvidas versus 22% das mulheres que não
responderam ou responderam que não sabem) (ver
ANEXO XIX).
Olhando para as entrevistas com o poder
tradicional, também aqui as respostas vão no mesmo
sentido: cerca de 97% das autoridades tradicionais referiu
que não ouve as crianças quando tem que tomar uma
decisão que lhes diga respeito (ver ANEXO XIX).
Já à mesma pergunta, feita para despistar se a
percepção das crianças entrevistas é a mesma junto do SEJ,
os resultados são diferentes, pois 54% das crianças
responde que acha que são ouvidas, enquanto 23% afirma
que sim (os restantes 23% não respondem ou não sabem)
(ver ANEXO XIX).
Em conclusão, as autoridades tradicionais
não
parecem
consubstanciar
interlocutores
privilegiados das crianças, quer quando resolvem
problemas que lhes dizem respeito, quer quando as
crianças sofrem algum problema e precisam de
alguém
a
quem
recorrer.
Isto
sucede
principalmente por força da tradição, que reserva
um grande papel para os mais velhos, respeitandoos muito e, em contrapartida, considera que os
mais novos ainda têm tudo para aprender, pelo que
“não sabem nada”, ou seja, não têm credibilidade.
Assim:
A esmagadora maioria das crianças não recorre às
autoridades tradicionais para resolver os seus problemas:
os ―meninos não têm voz na tabanca”.
As crianças não são ouvidas nas decisões que lhes dizem
respeito, como no caso do progenitor com o qual querem
ficar em caso de separação dos pais: as crianças referem
unanimemente que nunca são chamadas a opinar sobre
esse assunto, se a decisão é tomada por uma autoridade
tradicional. Também as mulheres, quando perguntadas
sobre a mesma questão, confirmam que a justiça
tradicional (bem como a família) não ouve as crianças no
caso de terem que tomar uma decisão sobre o destino dos
filhos numa separação.
As autoridades tradicionais reconhecem que não ouvem as
crianças quando têm que tomar uma decisão que lhes diga
respeito (e estão convictas de que esta é a atitude certa),
embora, quanto ao facto de poderem servir como
instância de recurso das crianças, já se considerem uma
autoridade à qual as crianças podem recorrer
―livremente‖.

____________________________________________________
90. Nos termos do artigo 6.º do Estatuto Jurisdicional de Menores ―1. Os curadores de menores dos tribunais de menores de competência
especializada são delegados do procurador da República do quadro do ultramar e a sua substituição faz-se nos termos da lei geral‖.
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17. CONCLUSÕES
I – PRESTADORES

DO SERVIÇO DE

JUSTIÇA

I.1. SISTEMA ESTADUAL DE JUSTIÇA

N

ão existem, nas regiões objecto de
estudo – Cacheu e Oio -, estruturas
estaduais que garantam, de forma
suficiente, o acesso à justiça estadual e/
ou a aproximação entre a população e a justiça. Acresce
que as que existem estão em mau estado (nalguns casos,
apresentando riscos para a segurança e saúde dos
utilizadores) e não têm equipamentos nem meios de
deslocação para poder desempenhar condignamente as
suas funções.
Em Cacheu, existem cinco tribunais de sector
(Bula, Canchungo, Cacheu, São Domingos e Ingoré) e
apenas três juízes, que acumulam tribunais com grande
distância entre si. Estão, assim, em efectivo funcionamento
apenas três tribunais de sector (Bula, Canchungo e Ingoré),
dado que os juízes em acumulação tendem a prestar
serviço efectivo apenas num. Além disso, os recursos nas
esquadras policiais são insuficientes.
Em Oio, existem três tribunais de sector e um juiz,
que acumula dois desses tribunais (Nhacra, que passou um
ano sem qualquer juiz nomeado, e Mansoa). O terceiro
(Farim) não funciona na prática, tendo apenas um oficial de
diligência que encaminha a população para Mansoa. Existe
ainda um tribunal regional, com três juízes, que está em
funcionamento em Bissorã e serve também a região de
Cacheu enquanto esta não tem a mesma estrutura. A falta
de autoridades policiais adquire, aqui, uma dimensão ainda
mais preocupante, dada a mais gritante falta de recursos e
a natureza dos conflitos.
Em relação a estabelecimentos prisionais e centros
de detenção, foi construída uma prisão na região de Oio
(em Mansoa) que ainda não está a funcionar, e as
esquadras policiais improvisam centros de detenção em
quartos fechados ou antigas casas-de-banho sem as
mínimas condições, quer de segurança quer de salubridade.
Não existe, em qualquer das regiões, serviços
mínimos vocacionados para a protecção e tratamento das
questões ligadas às mulheres e crianças. Também não
encontramos qualquer casa de acolhimento para mulheres
e crianças vítimas de violência e apenas uma instituição de
acolhimento para órfãos em Canchungo.

Quanto a Bissau, as estruturas estaduais existem e
funcionam com menos dificuldades, além de que todos os
advogados se encontram domiciliados profissionalmente
em Bissau. No entanto, verificam-se em Bissau dificuldades
de relacionamento entre as instituições e entidades que
contribuem para o mau funcionamento do sistema. Em
Bissau, a natureza dos problemas é diferente da natureza
dos problemas das regiões. Finalmente encontramos em
Bissau alguns serviços vocacionados para a protecção e
tratamento das questões ligadas às mulheres e crianças,
mas são insuficientes.
As debilidades apontadas não só impedem o acesso
às estruturas estaduais como contribuem, e muito, para a
descredibilização do sistema estadual de justiça, pois levam
a fenómenos como a corrupção que ―mancham‖ a imagem
dos operadores de justiça, bem como para a total
frustração de expectativas quando, vencidas as dificuldades,
efectivamente se reage junto destas estruturas e o
resultado é nulo ou claramente insuficiente.
A falta da presença do Estado e/ou a sua
inoperância leva ainda ao recurso à justiça privada, com
níveis preocupantes: assim, nas regiões, certas
comunidades organizam-se para tentar dar solução aos
casos mais frequentes nas respectivas zonas (como os
casos da chamada ―mandjidura‖, ou seja, regras produzidas
por uma comunidade com vista a erradicar os furtos ou
roubos, que determinam o pagamento de multas muito
pesadas e claramente desproporcionais relativamente ao
ilícito cometido). Tanto nas regiões como em Bissau
assiste-se ainda a fenómenos de verdadeiras ―milícias‖, ou
seja, grupos de pessoas encarregadas de manter a ordem e
reprimir a prática de ilícitos, se necessário, pela força.

Diferenças mais relevantes nas três
zonas objecto de estudo
A Região de Oio é aquela onde uma intervenção
do Estado é mais urgente e deve ser mais forte: em Oio,
os conflitos assumem maiores proporções do que em
Cacheu, o que se deve, em parte, à mais notória falta de
presença do Estado na região bem como à natureza dos
problemas mais frequentes. Se em Cacheu estes problemas
se relacionam com os ―roubos de gado‖ e ―problemas
familiares‖, em Oio os conflitos que nascem com base nos
―roubos de gado‖ têm tendência a resvalar para situações
de vingança, com agressões físicas e até homicídios,
gerando verdadeiras ―guerras entre tabancas‖. As
avaliações feitas pela população às autoridades estaduais
confirmam esta realidade, verificando-se em Cacheu um

Processos se acumulam nos tribunais
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nível bastante mais elevado de satisfação com a prestação,
quer da polícia, quer dos tribunais. Confirma ainda esta
conclusão, o facto de a maior parte das violações de
direitos das mulheres e crianças assumir, em regra, em Oio
uma dimensão maior do que em Cacheu.

do problema em concreto, a população recorre à justiça
tradicional para os problemas menos graves (maxime
delimitações da propriedade) e, noutros, à justiça estadual
para os problemas ―mais graves‖ (maxime os ―crimes de
sangue‖).

Em Bissau a tipologia de ilícitos mais frequentes é
bastante diferente: não encontramos ―roubos de gado‖
mas sim, fundamentalmente, roubos e furtos, agressões
físicas (incluindo violência doméstica), crimes contra a vida
e relacionados com o tráfico de droga. O nível de
estruturas estaduais e ONGs existentes não tem
comparação com o das regiões, pelo que a intervenção em
Bissau deverá incidir sobre o melhoramento das infraestruturas e no reforço de articulação entre as estruturas
existentes.

Também se verifica, residualmente, que o
interessado escolhe o tipo de justiça que pretende,
recorrendo a uma ou outra entidade em função do seu
interesse (ou seja, porque julga que o modo de realização
de justiça escolhido ou as regras aplicáveis vão ao
encontro das suas pretensões).

I.2 - JUSTIÇA TRADICIONAL

Importa, porém, sublinhar que em certas
localidades do interior, não havendo quaisquer instâncias
estaduais, não é correcto falar propriamente em
preferências, pois as populações locais não têm sequer
possibilidade de opção.

COLABORAÇÃO
ENTRE
ESTADUAL E TRADICIONAL

PREFERÊNCIAS DA POPULAÇÃO
Na capital Bissau, a maior parte dos cidadãos
preferem a justiça estadual à justiça tradicional,
entendendo que os juízes julgam os casos de acordo com
os ditames legais, com justiça, apesar da morosidade dos
processos. Já nas regiões há uma clara preferência pelo
recurso à justiça tradicional, fundamentalmente por falta de
―presença do Estado‖ aliada à falta de credibilidade das
estruturas estaduais.
Porém, o recurso a formas de justiça tradicional não
está exclusivamente motivado pela ausência de estruturas
estaduais, sendo apontados outros factores, como o peso
da tradição; as razões económicas (a justiça tradicional é
gratuita); a acessibilidade e celeridade e a preservação da
paz social.
Verifica-se ainda que, quer a população quer as
autoridades tradicionais, têm uma noção das ―limitações de
competência‖ da justiça tradicional, sendo que em função

JUSTIÇA

A justiça tradicional funciona de facto como uma
primeira instância de resolução dos problemas da
comunidade, tentando encontrar uma solução de consenso
entre as partes (ou imposta pela autoridade tradicional,
com base na sua autoridade ―natural‖) e evitar que o caso
chegue à justiça estadual. Em segundo lugar, quando o caso
chega às autoridades estaduais, estas recorrem à justiça
tradicional para:
Fornecer ou reforçar o conhecimento das práticas
tradicionais, usos e costumes das comunidades
(especialmente nos casos em que a própria lei
determina o recurso a estas fontes do direito);
Servir de memória histórica da terra: quem a ocupa,
quais os problemas de delimitação de terrenos, de
vizinhança, etc.;
Colaborar na identificação de potenciais suspeitos,
testemunhas, etc., dado o conhecimento da
comunidade;
Colaborar nas notificações
aos
intervenientes
nos
processos judiciais.
Apurámos que é desejável para
a maioria das autoridades
estaduais inquiridas (cerca de
65%)
a
formalização/
institucionalização
da
colaboração das entidades
tradicionais
nas
fases
processuais nas quais já
possuem de facto intervenção
(acima referidas). Por outro
lado, para todas as autoridades
tradicionais entrevistadas é
unânime a vontade de serem,
elas próprias institucionalizadas,
e de ser institucionalizada a sua
colaboração com a justiça
estadual, bem como a vontade
de serem compensados por
isso.

Comité de Estado no Sector de Bissorã
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CUMPRIMENTO DOS
DOS DIREITOS HUMANOS

PADRÕES

MÍNIMOS

A justiça tradicional não assegura, no presente, de
forma suficiente os padrões de direitos humanos.
Podemos agrupar, pelo menos, em três, os tipos de
violações dos direitos humanos:
O primeiro relaciona-se com as pré-compreensões e
―pré-conceitos‖ de que os intervenientes na justiça
tradicional padecem, o que resulta de questões culturais
e religiosas fortemente enraizadas. São exemplos a
posição subalterna da mulher, a indiferença perante as
crianças, a aceitação incondicional da autoridade mesmo
perante decisões arbitrárias, etc.;
O segundo relaciona-se com uma concepção arcaica dos
métodos de apuramento da verdade (por exemplo, a
tortura) e das penas a aplicar (por exemplo, as surras);
O terceiro relaciona-se com a interferência ou mesmo
determinação das entidades espirituais ou religiosas no
processo de decisão das autoridades tradicionais, o que
leva à aceitação de esquemas de procura e determinação
da verdade material fortemente enviesados (por
exemplo, decide-se de certa maneira ―porque os
espíritos disseram‖).
Importa ainda ter em conta que, embora a justiça
tradicional seja comummente identificada com processos
de mediação, os métodos de resolução de conflitos
utilizados
pelas
autoridades
tradicionais
não
consubstanciam mediação no sentido moderno do termo,
pois orientam-se mais pela busca da paz social do que pela
satisfação das necessidades das partes envolvidas no litígio,
para além de que não respeitam o cumprimento dos
padrões dos direitos humanos.

II – UTILIZADORES

DOS SERVIÇOS

DE JUSTIÇA

II – 1 CONSCIÊNCIA JURÍDICA
Ao nível da consciência jurídica
panorama está longe de mostrar
esclarecida, informada dos seus direitos
funcionamento da justiça estadual e
patrocínio judiciário.

da população, o
uma população
e consciente do
do direito ao

Assim, embora uma maioria dos inquiridos afirme
saber o que são direitos humanos, esta maioria só é
significativa em Bissau, e fica por saber qual o real nível de
conhecimento destes direitos. Por outro lado, apenas uma
minoria da população nas regiões afirma conhecer os
procedimentos da justiça estadual. Quanto a conhecer
legislação ou ter tido contacto com algum diploma
normativo, verifica-se um total desconhecimento da
legislação existente.
Acresce que os dados demonstram que a
possibilidade de recurso ao patrocínio judiciário (quanto ao
direito a um advogado oficioso) é pouco conhecida pela
população nas regiões e, em Bissau, apenas conhecidas por
metade da população e que não há praticamente recurso
aos mecanismos de patrocínio judiciário.

Entrada do Ministério da Justiça, em Bissau

Embora as regras da assistência jurídica prevejam a
existência de centros de acesso à justiça (os CAJ), nenhum
existe actualmente (a sua criação está prevista para Maio
de 2011). A consulta jurídica que deveria existir no âmbito
da Ordem dos Advogados nunca chegou a ser
implementada e, embora se conheçam várias ONGs e
associações de base com intervenção no domínio da
protecção dos direitos humanos, muito poucas fornecem
serviços de consulta jurídica gratuita (apenas três têm
gabinetes abertos ao público com essa função).
Naturalmente, a falta de consciência jurídica, agora
em sentido amplo, tem por base a deficiente garantia de
direitos sociais básicos, em especial a educação e o
trabalho e, consequentemente, inexistência da garantia de
um nível mínimo de rendimento que permita um grau
aceitável de autonomia. Com este tipo de carências
básicas, torna-se difícil esperar que uma população, que é
maioritariamente iletrada e luta constantemente pela sua
sobrevivência, seja consciente dos seus direitos e dos
mecanismos de reacção à respectiva violação.

II.

2

–

“GRUPOS

IMUNES”

E

GRUPOS VULNERÁVEIS
Ainda na perspectiva dos utilizadores ou utentes
dos serviços de justiça, podemos dividir a população em
várias categorias informais: desde os grupos que aparentam
uma ―imunidade‖ à justiça até aos grupos verdadeiramente
vulneráveis, sujeitos a violações graves, frequentes e
reiteradas dos seus direitos básicos e com obstáculos
dificilmente superáveis no acesso à justiça.
Assim, num dos extremos da linha, temos os
chamados grupos imunes, ou seja, aquelas pessoas que
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façam o que fizerem, ―nada lhes acontece‖.
Constata-se que é quase unânime, entre
os entrevistados, que os grupos imunes na
Guiné-Bissau são considerados os
militares, políticos, autoridades policiais e
as pessoas com recursos financeiros.
Nalguns casos, foram indicados os
próprios
profissionais
da
justiça:
magistrados, advogados, etc..

Reforma do sector da justiça em destaque no Carnaval 2011

No outro extremo da linha, temos
os denominados grupos vulneráveis.
Quanto a estes, foram identificados os
seguintes: i) os mais distantes das
estruturas estaduais; ii) os menos
instruídos (ou iletrados); iii) os mais
pobres; iv) os detidos ilegalmente; v) as
mulheres; e vi) as crianças.

II – 3 MULHERES

E

CRIANÇAS
De todos os grupos identificados
como vulneráveis, analisámos a situação
das mulheres e das crianças em duas
perspectivas: no acesso e tratamento pela
justiça (estadual e tradicional) – causas de
vulnerabilidade no acesso à justiça - e nas
violações de direitos básicos a que estão
sujeitos – causas de vulnerabilidade
estruturais.

justiça

Causas de vulnerabilidade no acesso à

Relativamente ao acesso e tratamento pela justiça
estadual, verificámos que formalmente não há uma
distinção de género, bem como que os menores abaixo
dos 14 anos devem ser representados pela Curadoria de
Menores/MP, pelo que teoricamente não ficariam
desprotegidos. Teoricamente também, não há qualquer
base legal para discriminar estes grupos, bem pelo
contrário: o direito interno consagra e reafirma o princípio
da igualdade de género e a especial protecção das crianças.
Na prática porém, percebemos que não é assim:
As mulheres têm uma grande dificuldade em alcançarem
decisões justas através de um processo justo, já que se
verifica um certo preconceito dos intervenientes da
justiça estadual: metade das mulheres entrevistadas
alegaram que sentem algum tipo de diferença de
tratamento em relação aos homens pelo sistema de
justiça estadual, sendo que esta diferença se reflecte
especialmente nos conflitos relacionados com a
violência doméstica e sexual, onde ainda predomina
uma certa resistência dos intervenientes da justiça em
efectuar o registo da queixa e dar seguimento ao
processo, alegando que se tratam de ―problemas
familiares‖ e que devem ser resolvidos no seio da
família.
Quanto à posição das mulheres face à justiça
tradicional, os resultados são ainda mais significativos,
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uma vez que a esmagadora maioria (83%) continua
recorrer às autoridades tradicionais para resolução dos
conflitos, mesmo tendo consciência de que os
preconceitos na justiça tradicional são ainda piores (por
considerarem não haver outro mecanismo para
resolução dos seus problemas).
Assim:
Mais de metade das mulheres entrevistadas afirmaram
serem piores as formas de tratamento na justiça
tradicional do que na justiça estadual, pois nesta forma
de justiça a regra geral é nunca desmerecer a
autoridade masculina na presença da mulher e afirmam
que nem sequer são ouvidas na resolução dos conflitos
que lhes dizem respeito (a situação agrava-se ainda mais
caso tratar-se de uma rapariga jovem, que enfrenta o
duplo preconceito ―ser mulher e jovem‖);
As autoridades tradicionais também reconhecem que as
mulheres enfrentam maiores obstáculos para terem
acesso à justiça tradicional mas entendem estes
obstáculos como sendo inerentes a trajectória de vida
das mulheres (como sendo um peso que a mulher deve
suportar).
Em relação às crianças, no que respeita ao acesso e
tratamento pelo sistema estadual de justiça, importa referir
o seguinte:
Não há estruturas suficientes com competência
especializada para assegurar a protecção dos direitos
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das crianças, nem quando pretendem queixar-se de
determinado tipo de ilícitos, nem para o
acompanhamento do menor nos processos judiciais, quer
cíveis quer criminais: há apenas uma secção laboral, de
família e menores junto do Tribunal Regional de Bissau e
apenas um serviço de Curadoria de Menores com
escassos recursos materiais e humanos (e apenas um
assistente social). Os restantes tribunais regionais têm
competência genérica (o que significa que resolvem os
problemas de menores naquela área de jurisdição) e não
há mais qualquer tipo de estrutura estadual de apoio ou
acompanhamento dos menores nas regiões.
Apesar deste panorama, as crianças preferem
claramente o recurso ao sistema estadual de justiça para
resolver os seus casos e mais de metade das crianças
entrevistadas tem a percepção de que são ouvidas nas
decisões que lhes dizem respeito pelos operadores
estaduais.
Em relação à justiça tradicional, podemos concluir
que as autoridades tradicionais não são interlocutores das
crianças, quer quando as crianças sofrem algum problema e
precisam de alguém a quem recorrer, quer quando
resolvem problemas que lhes dizem respeito. Isto sucede
principalmente por força da tradição, que reserva o
principal papel para os mais velhos e, em contrapartida,
considera que os mais novos ainda têm ―tudo para
aprender‖, pelo que não têm credibilidade. As autoridades
tradicionais reconhecem que não ouvem as crianças
quando têm que tomar uma decisão que lhes diga respeito
(e estão convictas de que esta é a atitude certa), embora,
quanto ao facto de poderem servir como instância de
recurso das crianças, já se considerem uma autoridade à
qual as crianças podem recorrer ―livremente‖.
Assim, quanto ao acesso à justiça, as crianças
preferem o recurso ao sistema estadual apesar da falta de
estruturas. Em alternativa, preferem denunciar os casos na
comunicação social ou solicitar a intervenção das ONGs
com mais prestígio do que recorrer à justiça tradicional
para resolver os seus problemas.

Causas estruturais de vulnerabilidade violações dos direitos humanos nas crianças e nas
mulheres
As formas de violência, quer contra mulheres, quer
contra crianças assumem dimensões preocupantes e,
excepto em casos extremos (se a violência assumir uma
proporção insuportável), não são encaradas como um
problema, mas sim como fazendo parte de um ―poder de
correcção‖ natural (quer dos pais quer do marido) que, no
caso das crianças, ainda se encontra previsto do Código
Civil e, no caso das mulheres, resulta de uma mentalidade
dominante que reconhece ao homem a posição de chefe
de família/autoridade inquestionável. No caso das crianças,
os ―castigos‖ aplicados pelos familiares ainda assumem
contornos de maus tratos (como os cortes ou
queimaduras nas mãos e nos pés) e, nalguns casos,
assemelham-se a formas de verdadeira tortura (como
deixar a criança ajoelhada em cima de pedras).

fazendo parte da obrigação da mulher satisfazer o marido
quando este pretende. As formas de violência sexual sobre
as crianças parecem assumir proporções dramáticas, uma
vez que são apontadas, por elas próprias, como frequentes
e reiteradas e pelas ONGs e associações de base como um
problema sério, que carece de uma quantificação/dados
(fiáveis) que permitam ter uma noção da sua real
dimensão. Na verdade, parece-nos que vislumbrámos
apenas a ―ponta do iceberg‖ (especialmente nas regiões), já
que, se atendermos a que esta questão está ainda envolta
num código de silêncio, a que as autoridades tradicionais
não constituem o interlocutor das crianças nesta matéria,
bem como que não existem estruturas estaduais nas
regiões suficientes, só podemos concluir que os números e
a realidade que nos foi dada a conhecer é meramente uma
(pequena) amostra da real dimensão deste problema.
O trabalho infantil continua a ser uma realidade
preocupante, embora, em certos casos, seja compatível
com a frequência escolar. Os dados devem ser analisados
com cuidado e devem ser distinguidas as situações nas
quais faz parte da cultura e tradição (e é uma questão de
sobrevivência) ajudar os pais e aprender os seus ofícios,
dos casos de verdadeira exploração, que claramente
também existem.
As chamadas práticas nefastas, em particular a
―herança da mulher‖, o casamento forçado e a mutilação
genital feminina/excisão continuam a afectar uma maioria
das crianças e mulheres guineenses e a não ter um
tratamento jurídico adequado nem uma intervenção eficaz,
apesar dos esforços nesse sentido. São violados, entre
outros, os direitos à liberdade de escolha, ao livre
desenvolvimento da personalidade, à integridade física (em
casos extremos, ao direito à vida) e à educação das
crianças e das mulheres.
Das práticas nefastas, autonomizamos a que nos
parece a mais nefasta por estar em causa o direito à vida,
que é a prática do abandono ou exposição das ―crianças
irã‖. Para além do bem jurídico em causa ser a vida do
bebé/criança deficiente (e a prática se encontrar
expressamente criminalizada no Código Penal), verifica-se
uma verdadeira falta de consciência de que se está perante
a um crime ao abandonar a criança à morte, pelos
familiares, especialmente nas regiões: a criança deficiente é
vista como o demónio e não como um ser humano, que
traz o mal à família, pelo que interessa que ―regresse à sua
origem‖. Nas regiões e junto das comunidades com menor
grau de instrução, é quase impossível detectar quem vá
contra a tradição e defenda estas crianças. Agrava a
situação, o facto de não existirem ONGs e/ou associações
de base vocacionadas para o combate à ignorância e à
prática referida e não haver qualquer estatística ou estudo
aprofundado sobre estes casos.

As formas de violência sexual na relação entre o
casal não são sequer encaradas como uma ―patologia‖,
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18. RECOMENDAÇÕES

C

omo ficou referido, a POLÍTICA
NACIONAL PARA O SECTOR DE JUSTIÇA
para os anos de 2010-2015, formulada
pelo Ministério da Justiça e aprovada em
Conselho de Ministros pretende, através da enunciação de
acções concretas, alcançar ―uma justiça com a infraestrutura
adequada a atender as demandas da sociedade, com actores
judiciais devidamente qualificados e possibilitando a todos o
acesso à justiça e à cidadania‖. Não querendo aqui repetir
os objectivos, estratégias e acções já exaustivamente
elencados nesse documento de política, não poderemos
deixar de enunciar em linhas muito breves aquelas que nos
parecem
cruciais
para
o
enquadramento
das
recomendações específicas deste estudo. Por isso,
passamos a citar as seguintes acções concretas
determinadas nessa política:
Criação de uma infraestrutura adequada e melhoria da
infraestrutura já existente o que inclui: i) construção e
reabilitação de estabelecimentos para cumprimento de
penas e medidas sócio-educativas; ii) reorganização do
mapa judiciário, construindo e reabilitando tribunais nas
regiões; iii) apetrechamento dos Tribunais; iv)
apetrechamento da polícia judiciária; v) apetrechamento
da Ordem dos Advogados; vi) apetrechamento do
registo e notariado; vii) construção dos centros de
formação jurídica;
Execução de uma reforma legislativa o que inclui: i)
revisão da legislação penal, processual e de execuções
penais; ii) revisão da legislação civil e processual civil; iii)
criação de novos diplomas; iv) estabelecer um maior
acompanhamento da actividade jurisdicional e da política
para o sector da justiça; v) publicação e divulgação das
legislações existentes;
Promoção de formação profissional e capacitação o que
inclui: i) instalação e funcionamento do centro de
formação jurídica; ii) formação inicial, contínua e
especializada; iii) celebração de convénios e parcerias
com instituições nacionais e internacionais para a
formação de juízes, procuradores, advogados e
operadores de justiça;
Garantia do acesso à justiça e cidadania o que inclui: i)
efectivar a presença dos Tribunais e serviços jurídicos
essenciais do Estado em todo o território; ii) garantir a
representação judicial, o aconselhamento e consultoria
jurídica; iii) garantir o acesso à cidadania através da
informação.
Nas nossas recomendações, iremos concretizar, a
propósito de algumas destas acções acima mencionadas,
recomendações mais específicas para o acesso à justiça e a
acrescentar outras que nos parecem necessárias. Serão
divididas em Recomendações de Nível 1 (11
recomendações) e de Nível 2 (5 recomendações) de
acordo com o seguinte critério integrado: nível de
prioridade e de exequibilidade realista. Assim, as
recomendações de Nível 1 correspondem às mais urgentes
e/ou mais susceptíveis de uma implementação a curto
prazo e as de Nível 2 as menos urgentes e/ou menos
susceptíveis de implementação mais célere.
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I
Recomendações ao nível das
estruturas do sistema estadual de justiça
nas zonas objecto de estudo
NÍVEL 1
1. Apostar clara e efectivamente no funcionamento
dos tribunais de sector existentes nas regiões:
Nomear juízes e delegados do MP (com
licenciatura em Direito) para todos os tribunais de
sector;
Reactivar o tribunal de sector de Farim;
Regularizar as situações das rendas em atraso ou
encontrar soluções alternativas de instalação dos
tribunais, no caso em que as infra-estruturas
pertençam aos particulares
2. Criar tribunais móveis (“caravana da cidadania”)
que possam deslocar-se às zonas mais desprovidas
de estruturas estaduais (enquanto não é possível a
criação de estruturas adicionais), em especial às seguintes:
Região de Cacheu: Varela e Suzana; Ilhas de Jeta e
Pecixe; Caió; Calequisse e Bigene.
Região de Oio: Farim e Mansabá
3. Reforçar os recursos humanos nas esquadras
policiais, especialmente em Oio (particularmente
em Nhacra, Farim e Bissorã), onde a dimensão e
frequência dos conflitos assume dimensões preocupantes.
Em todas as zonas incluindo Bissau, a intervenção ao nível
de formação e fiscalização da actuação das
autoridades policiais é extremamente necessária, de
forma a pôr cobro a abusos de autoridade e detenções
ilegais. Deverá ser encorajada na medida do possível, no
reforço dos recursos humanos, a paridade entre género,
para garantir que existem mulheres nas esquadras policiais.
4. Implementar esquemas de registo e recolha dos
dados estatísticos das autoridades estaduais.
NÍVEL 2
5. Reabilitar estruturas da justiça estadual:
Reabilitar os tribunais que já existem,
especialmente os tribunais de São Domingos e
Cacheu (na região de Cacheu) e o tribunal de
Mansoa (na região de Oio), que são os que se
apresentam em pior estado de degradação;
Retirar o tribunal de sector de Canchungo do
edifício do Comité de Estado, onde possui um
espaço exíguo;
Intervir ao nível das infra-estruturas das esquadras
policiais, que apresentam riscos para a segurança e
saúde dos utilizadores (todas as visitadas) e a
criação de centros de detenção adequados,
pelo menos, ao nível dos comandos
sectoriais (ou seja, um em cada sector) e a
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reabilitação dos centros de detenção em
Bissau, pelo menos na Primeira e Segunda
Esquadras. Não deve ser esquecida, na
construção/reabilitação destas estruturas da
adequada compartimentação para mulheres
e menores em conflito com a lei.

Tribunal de Sector de Mansoa

6. Criar estruturas da justiça estadual:
Região de Cacheu:
Criar um Tribunal Regional (já ficou decidido
em Conselho de Ministros que será construído em
Cacheu).
Criação de um Tribunal de Sector em Caió dada a distância e, acima de tudo, a dificuldade de
acesso (por inadequação das vias) da sua população
a Canchungo, bem como a proximidade com as
Ilhas de Pecixe e Jeta que não têm qualquer
estrutura.
Região de Oio: Recomenda-se a criação de um
Tribunal de Sector em Mansabá - dada a distância e,
acima de tudo, a dificuldade de acesso (por inadequação
das vias) da sua população a Bissorã ou a Mansoa,
recomenda-se a instalação de um tribunal de sector que
possa prestar serviços à população circundante.

II
Recomendações ao nível das
autoridades tradicionais (Regiões)

ligados a usos e costumes tradicionais, em
particular aos assuntos ligados à posse da terra.
Esta colaboração foi muito mencionada tanto pelas
entidades formais de justiça como pelas tradicionais
e deve ser devidamente acompanhada para
acautelar situações de violações, a par da
promoção de acções de formação dos magistrados
dos tribunais de sector sobre o direito
consuetudinário. Os futuros CAJ deverão ter um
papel a desempenhar neste acompanhamento.
Criar (ou consolidar onde já existentes e
reconhecidos) comités ou grupos de
trabalho regionais e sectoriais, próximo das
autoridades locais (Governadores da Região
e dos administradores de sector), integrando
representantes das várias entidades da
justiça estadual e da justiça tradicional, bem
como dos CAJ, associações e grupos de
jovens activos, para promover o debate e o
diálogo esclarecido e estabelecer planos de acção
conjuntos para monitorar, prevenir e agir face a
situações originadoras de potenciais conflitos na
comunidade bem como face a outras questões
ligadas ao acesso a direitos fundamentais de maior
importância para o bem estar da comunidade.

III
Recomendações ao nível do reforço
da consciência jurídica da população
NÍVEL 1
9. Promover acções concertadas de sensibilização
junto à base das comunidades, com campanhas
adaptadas ao tipo de comunidade/grupo da população ao
qual se dirigem e a criação de programas radiofónicos
de sensibilização sobre os direitos humanos e o
acesso à justiça em diferentes línguas vernaculares
e difundidas em todas as rádios, incluindo as comunitárias,
em especial nas regiões (na região de Oio é urgente a
intervenção a este nível em Bigene, Bissorã, Farim e
Mansabá, pois aí foram recolhidos testemunhos mais
dramáticos de violações de direitos humanos das
mulheres);

NÍVEL 1
7. Realizar acções de sensibilização e formação
itinerantes relativas ao cumprimento dos padrões
mínimos de direitos humanos aos régulos, chefes
de tabanca e comités de tabanca (particularmente no
que respeita às violações dos direitos das mulheres e
crianças, tendo-se constatado que há grande abertura e
vontade destas autoridades relativamente a acções de
formação).
8. Promover o relacionamento com as autoridades
tradicionais, particularmente nos tribunais de sector:
Apoiar e acompanhar o papel das
autoridades tradicionais como entidades
consultivas dos magistrados (artigo 6.º Lei dos
Tribunais de Sector) para assuntos complexos
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10. Reforçar a capacitação e
formação das ONGs e
associações de base com
acção
reconhecida
no
terreno na área do acesso à
justiça e/ou promoção dos
direitos
humanos.
Em
complemento, deve-se apoiar as
ONGs a trabalhar na área da
protecção dos direitos, para que
estas
possam
estabelecer
mecanismos sistemáticos de
recolha
de
dados
sobre
violações de direitos humanos,
dados
que
deverão
ser
disponibilizados às autoridades
estaduais; deverá também ser
instituído um esquema de
articulação mais sistemático
entre estas organizações e as
autoridades
estaduais
competentes.
NÍVEL 2
11. Adoptar a disciplina de
Noções Elementares do Direito
nos programas curriculares para
os níveis do ciclo preparatório e
dos liceus.

IV
Recomendações ao nível da melhoria
da situação das mulheres e crianças
NÍVEL 1
12. Rever, de forma integrada, a legislação
guineense, tendo como ponto de partida as
discriminações reais e das necessidades de protecção
imediatas quer das mulheres, quer das crianças.
13. Criar mecanismos de articulação entre o MP, a
polícia e os hospitais e centros de saúde para
facilitar a identificação de mulheres e crianças
vítimas da violência doméstica e sexual
14. Reforçar, ao nível dos recursos humanos (em
particular dos assistentes sociais, uma vez que só há um), a
Curadoria de Menores, em Bissau
NÍVEL 2
15. Criar estruturas e serviços estaduais
vocacionadas para o tratamento e a protecção das
questões ligadas às mulheres e crianças:
Estabelecer uma secção de família e menores
no tribunal regional a criar (na Região de
Cacheu) e já existente (em Bissorã) e respectivos
serviços da Curadoria de Menores (ainda que um
só curador);
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Desconcentrar a Brigada de Menores,
Mulheres e Família da Polícia Judiciária,
através da criação de um serviço (ainda que
com um só agente) para cada região (a localizar
preferencialmente junto do tribunal regional);
Criar ou, nos casos em que tal se afigure
possível, reforçar as instituições de
acolhimento para os menores em risco;
Criar uma casa de acolhimento temporário
para mulheres vítimas de violência, sem a qual
não é possível proteger verdadeiramente uma
grande percentagem de casos nos quais a vítima
carece de afastamento urgente do agressor, mas
dele depende financeiramente e não tem outras
alternativas reais.
16. Realizar um estudo especialmente vocacionado
para descortinar a real situação e obter dados
fiáveis relativamente às “crianças irã”, já que, de
todos os problemas identificados no nosso estudo, este é
aquele que menos tem beneficiado de qualquer tipo de
atenção/intervenção, aquele relativamente ao qual não
existem quaisquer dados estatísticos, e aquele que coloca
em causa o direito mais fundamental de todos, ou seja, o
direito à vida.

ORIENTAÇÕES PARA OS CAJ
Uma vez que este estudo se dirige também aos CAJ em
implementação, compilámos, quanto a estes, um conjunto
de orientações que nos parecem úteis:
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Criação de uma biblioteca (física e/ou virtual) donde constem todos os estudos e bibliografia mais relevantes na
área dos direitos humanos/género e crianças e análise da situação real da Guiné-Bissau relativamente a estas matérias,
disponível ao público, bem como a disponibilização de materiais de divulgação específicos e adaptados ao nível de
instrução da população.
Definição concreta das linhas de base e indicadores que permitam o acompanhamento efectivo e
monitoria do funcionamento e impacto dos CAJ: o tipo de população que mais recorrerá aos CAJ, bem como o
tipo de problemas mais frequentes e o sucesso ou insucesso da respectiva actuação constituirão dados que poderão
servir de base a uma definição mais realista e adequada da intervenção em cada zona de actuação. Será importante
delimitar as chamadas linhas de base e reavaliar periodicamente se os níveis de consciência jurídica e de acesso à justiça
efectivamente aumentaram nas respectivas zonas de actuação.
As ONG´s seleccionadas para colaborar com os CAJ devem nomear pontos focais em todos os sectores
e secções nas zonas onde operam, de forma a interagir e ganhar a confiança da população de forma a obterem
informações em primeira mão e, com isso, privilegiar a acção de prevenção de conflitos, não se limitando à orientação,
encaminhamento e informação jurídica.
Devem ser promovidos fóruns de discussão e identificação dos problemas efectivamente existentes em
cada grupo vulnerável através da participação/diálogo com cada um dos grupos (mulheres e crianças):
dado que um conjunto de problemas reais e graves estão ainda envoltos num código de silêncio ou indiferença, como é
o caso da violência doméstica e sexual, é necessário um diálogo constante e participativo ao nível local, onde se
identifiquem, sem medo de represálias, os reais problemas ou a real dimensão dos mesmos junto das mulheres e
crianças.
A médio prazo devem ser implementadas as actividades de mediação nos CAJ, devidamente enquadradas
por um diploma legal (com uma regulamentação mínima), tal como previsto na lei. Depois da implementação da
mediação, recomenda-se esquemas de inter-acção com a justiça tradicional e com a comunidade, que envolva
a selecção de pessoas (chave) da comunidade (não necessariamente autoridades tradicionais) que
beneficiem de cursos de mediação/formação na área dos direitos humanos e que possam contribuir para uma melhor
monitoria e administração da justiça tradicional), tanto ao nível de um maior registo escrito dos casos e procedimentos
bem como decumprimento dos padrões mínimos dos direitos humanos e mesmo ao nível da própria ―mediação‖
actualmente muitas vezes conduzida pelas autoridades tradicionais. Estes elementos funcionariam em ligação, e sob a
orientação dos CAJ.
A abordagem nas zonas objecto de estudo deve ser diferente e ter por base a análise feita das diferenças
entre elas:
Em Oio, os CAJ e ONGs deverão preparar-se para uma intervenção mais reforçada, dado que a realidade (tipo de
conflitos, etc.) é mais preocupante e conflituosa e a falta de estruturas estaduais é mais acentuada;
Em Cacheu a lógica é a da promoção genérica do acesso à justiça, sem grandes especificidades.
Em ambas as regiões deverá haver uma especial preocupação com a observação e obtenção de informação mais real ao
nível da intervenção da justiça tradicional e com a promoção de esquemas de articulação entre a justiça estadual, a
tradicional e as ONGs e associações de base existentes.
Em Bissau, deve seguir-se uma lógica de triagem e encaminhamento e, principalmente, de acompanhamento dos
processos, junto das estruturas existentes, promovendo-se continuamente a articulação entre elas.
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19. MONITORIA E AVALIAÇÃO

F

inalmente,
impõe-se
uma
última
recomendação ao nível da monitorização
e avaliação do acesso à justiça nas
zonas objecto de estudo tendo como
base as recomendações efectuadas no presente
estudo, bem como a Política Nacional para o
Sector da Justiça:
Com base nos dados fornecidos pelo actual estudo bem
como em levantamentos adicionais que ainda sejam
necessários em particular ao nível de dados quantitativos
da justiça formal, o primeiro passo será uma definição clara
dos pontos de partida (linhas de base) e dos indicadores
que irão permitir a monitoria do impacto das
recomendações efectivamente adoptadas. Em seguida,
recomenda-se a avaliação anual da alteração do panorama
existente actualmente e descrito no presente estudo, no
que respeita aos seguintes (principais) tópicos:
1.

2.

3.

4.
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Estruturas estaduais existentes em Cacheu, Oio e
Bissau: verificar se foram criadas reabilitadas e
criadas novas estruturas mais urgentes e se o
funcionamento destas melhorou bem como qual o
impacto dessas melhorias ao nível do todo o fluxo
da cadeia penal (relações polícia, CAJ, tribunal,
prisão ou centro de detenção);
Articulação entre a justiça estadual e justiça
tradicional: verificar se foram instituídos e o seu
impacto alguns mecanismos de colaboração entre
as autoridades estaduais e tradicionais;
Implementação dos CAJ, seu impacto efectivo, e
melhoria do recurso aos mecanismos de patrocínio
judiciário: verificar, nas respectivas zonas de
actuação, se verificou o incremento do acesso à
justiça das respectivas populações e o reforço da
consciência jurídica;
Acesso das mulheres e crianças à justiça estadual:
verificar, junto das estruturas estaduais, qual o
verdadeiro acesso e o tratamento destes grupos
vulneráveis (para tal, é importante a criação e
organização prévia de mais dados estatísticos das
autoridades estaduais).
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Canchungo

Localidades

Nº Total de
pessoas: 62

Entidades
contactadas

Régulo

Doc.1
Justiça
Tradicional

1

Juíz;
Deleg. MP;
Deleg. de
Protecção
Pública

SEJ

Doc.2

3

Administrador
de Sector

Doc.3
Autoridade
Local

1

15

LGDH;
CONGAI;
AMIC; ASA;
IMC; MRSC;
RRMB; GM AC;
AI

ONG´s

2

Particulares

Região de Cacheu
Doc.4
Doc.5
Refugiados

Doc.7

ENTREVISTADAS OU INQUIRIDAS

0

Crianças

Doc.9

10

30

Djumbai com 1 Djumbais com 2
grupo de
grupos de
crianças (do
Mulheres
Parlamento
Infantil, REJE,
ACTJ, ACR),
com idade
compreendida
entre os 13 e 17
anos

Mulheres

Doc.8

Doc.10
Presos e
detidos

QUADRO RESUMO DAS LOCALIDADES VISITADAS E DO NÚMERO DE PESSOAS/ENTIDADES

ANEXO I

0

Bula

Caió

Calequisse

Cacheu

Cacheu

88

Nº Total de
pessoas: 123

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 29

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 76

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 73

Entidades
contactadas

2

3
Administrador
do Setor e

2

Delegado da PP Secretário
Administrativo

Comissário da
POP;

1

Governador e
Secretário
Administrativo

Representante
de Régulo;
Chede de
tabanca
2

13
Juiz;
Deleg. Do MP;
Comissário da
POP
3

2
Administrador

Régulo Adjunto; Comissário da Administrador;
Comité de
POP;
Secretário
tabanca;
Delegado de SIE Admnistrativo
Anciãos;
"Darmadur" de
irã

Régulos

Régulo e
Anciãos

Deleg. de SIE

1

2

2

2

37

14

AJUB;
AFAM

50

6

AAS;
Cantelar Bapal;
N'guidjiquiinhan;
AMAC;
Uarendja

Quitenimin

Bô Utoma;

AJUC;
AJCLDC;

Djamural;
Kabukalil;
Betel
Sitna Bisif
Miras

0

6

7

12

0

0

0

0

67

Djumnais com 2
grupos de
mulheres

0

26

Djumbai com 1
grupo de
Mulheres

0

Jardim Girasol)
com idade
compreendida
entre os 7- 20
anos

0

0

0

41

Djumbais com 3
grupos de
crianças(do
Parlamento
Infantil e do

0

0

0

0
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Jolmete

Pelundo

Suzana

São Domingos

Bigêne e Ingoré

Nº Total de
pessoas: 63

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 55

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 48

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 33

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 35

Entidades
contactadas

10

4

13

0

11

Régulo e Chefe
de tabanca

Régulo;
Comités de
tabanca;
Anciãos

Régulo;
Comités de
tabanca

Líderes
Religiosos
(Muçulmanos)

Régulo;
Chefe de
tabanca;

Comissário da
POP; Adjunto

Delegado e
Escrivão do MP;
Comissário da
POP

Secretário
Administrativo;
Oficial do
Registo Civil

0

0

2

0

1

AFRICARE

UCC; AFDP;
AFAC; AFAV;
AFP; AFIB;
AFAL; PL

ASSOFAS;
Ubomal

NADEL

2

30

27

3

18

Duma-só; AJED;
AB; Ab; AISD;
Bania; RR; ABN;
Binife

0

2

9

6

0

0

0

0

0

38

0

12

Djumbai com 1
grupo de
Mulheres

0

17

Djumbais com 2
grupos de
mulheres

21

Djumbais com 4 Djumbai com 1
grupos
grupo de
Refugiados.
Mulheres

Nº Total de pessoas contactadas na região de Cacheu: 597
No Total de inquiridos: 55, (homens - 30 e mulheres - 25)

2

0

0

3

3

Juiz; Deleg. Do Administrador
MP; Comissário
da POP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mansôa e
arredores

Mansabá e
arredores

Farím e
arredores

Localidades

Nº Total de
pessoas: 70

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 63

Entidades
contactadas

Nº Total de
pessoas: 103

Entidades
contactadas

SEJ

Doc.2

Doc.3
Autoridade
Local

12

Régulo; Padre
Católico;
Repres. de
Imame Central;
Comité de
Tabanca; Cons.
de Anciãos

12

3

3
Administrador
de Sector;
Secretário
Administrativo

2

2
AJAM; CAFO;
AJOMOS; AJM

3

1

4

7

11

NADEL; AFAK3;
DJOKERENDA;
APROSAL;
SEDA-SEDA;
AFAMOM

ONG´s

Comissário da Administradora AMIC; ACJT;
POP; Agente da do Sector
ADPP
Política de
Trânsito;
Delegado do
Serviço de
Informação de
Estado

Régulo; Chefes Comissário da
de tabanca;
POP; Delegado
Anciãos; Imames de Protecção
Pública; Agente
de Segurança de
Estado

17

Régulos; Chefes Oficiais de
Governador da
de tabancas;
diligência da Mag. Região;
Imame Central Judicial e do MP; Administrador
Comissário
do Sector
Regional da POP

Doc.1
Justiça
Tradicional

Doc.5

10

10

10

Particulares

Região de Oio
Doc.4
Refugiados

Doc.7

0

0

0

Crianças

Doc.9

10

Djumbai com 1
grupo de
Mulheres em
Sansanhoto

29

Djumbais com 2
grupos de
Mulheres (em
Mansabá e
Olossato)

29

30

Djumbais com 2 grupos de
Crianças (do
Parlamento
Infantil, ACJT,
AJD) com idade
compreendida
entre os 10-16
anos.

0

31

Djumbais com 3 Djumbais com 2
grupos de
grupos de
crianças (do
Mulheres
Parlamento
Infantil e REJE)
com idade
compreendida
entre os 10-16
anos

Mulheres

Doc.8

Doc.10
Presos e
detidos

0

0

0
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91

Nhacra e
arredores

Bissorã e
arredores

Nº Total: 103

Entidades
contactadas

Nº Total: 145

Entidades
contactadas

Chefes de
tabancas;
Comités de
Anciãos

Comités de
tabancas e
Anciãos

47

55

3

1

2
AJAD

ADPP; AFAS;
AJSBD;
NHODEMA;
ANASB

17

20

10

10

Nº Total de pessoas contactadas na região de Oio: 484
Nº de Inquiridos: 50 (homens - 36 e mulheres - 14)

Escrivão do
Secretário
Tribunal de
Administrativo
Sector;
Comissário da
POP; Deleg. Do
SIE

6

Juízes; Delegados Administrador
do MP; Delegado de Sector;
SIE; Delegado
Secretário
POP
Administrativo

0

0

25

Djumbais com 2
grupos de
Mulheres (em
Nhacra e
Nhoma)

52

Djumbais com 3
grupos de
mulheres (em
Bissorã, Maquê
e Binar)

0

0

0

0

Bissau

Localidades

Nº Total de
pessoas: 223

Entidades
contactadas

Régulos e
Anciãos

Doc.1
Justiça
Tradicional

4

0

38

MSC; GEIOJ;
LGDH;
CDJPDH;
CNAPTN; IMC;
RENLUV; PI;
REJE; RCJJ; G D/
AL; AMIC; SO;
CE; RMP;
CNMT;
UNDEMOV; VP
AFRICARE;
FNPPD

60

Sector Autónomo de Bissau
Doc.3
Doc.4
Doc.5
Autoridade
ONG´s
Particulares
Local
Refugiados

Doc.7

Nº Total de pessoas contactadas no Sector Autónomo de Bissau: 223
Nºde Inquiridos,: 60, homens 32 e mulheres 28

19

PGR; Bastonário
da OA; Juízes;
Delegados do
MP;
Comandantes
das Esquadras da
POP; Directoradjunto da PJ;
Brigada da PJ
para assuntos de
mulheres e
menores e
Curadoria de
Menores (MP)

SEJ

Doc.2

0

Crianças

Doc.9

Doc.10
Presos e
detidos

31

39

32

Djumbais com 4 Djumbais com 4 Entrevistas
grupos de
grupos de
realizadas com os
Mulheres (de
Crianças (do
presos e detidos
Belém, Bandim e Parlamento
nos centros de
do agrupamento Infantil, AMIC, detenção da 1ª e
REJE e RCJJ) com 2ª Esquadra em
AMBA)
idade
Bissau
compreendida
entre os 8-18
anos

Mulheres

Doc.8
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ANEXO II
DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE BASE ÀS ENTREVISTAS E AO
INQUÉRITO
ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 1
GUIA DE ENTREVISTAS FOCUS GROUPS (MÉTODO DJUMBAI)
COM A JUSTIÇA TRADICIONAL
PAÍS: GUINÉ-BISSAU (SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU, E REGIÕES DE CACHEU E OIO)
Local:__________________________________________________________
Data:___________________________________________________________
Presenças:________________________________________________________________________________________________
ETNIA:_______________________________________
Religião:
Animistas

□

Cristãos

□

Muçulmanos

□

Outra:_______________________________________________________________________
Outras localidades (na Região) onde é possível encontrar aquela etnia:
______________________________________________________________________
ESTRUTURA DE PODER E RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS
RÉGULO

Não existe □ Existe □

Competência: exerce o poder de decisão em relação à tabanca (questões materiais e espirituais) / administra justiça
Sim □

Não □ __________________________________________________________

Acesso ao poder: escolhido através de práticas religiosas de entre famílias já determinadas
Sim □

Não □ __________________________________________________________

COMITÉ DE TABANCA

Não existe □ Existe □

Competência: – exerce o poder de decisão em relação à tabanca / administra justiça
Sim □

Não □ __________________________________________________________

Acesso ao poder: o comité de tabanca é eleito pela população?
Sim □

Não □ __________________________________________________________

CHEFE DE TABANCA

Não existe □ Existe □

Competência: exerce o poder de decisão em relação à tabanca / administra justiça
Sim □

Não □ __________________________________________________________

Acesso ao poder: o chefe de tabanca é nomeado pelo Régulo?
Sim □

Não □ __________________________________________________________

CONSELHO DE ANCIÃOS/HOMENS GRANDES

Não existe □ Existe □

Competência: – é ouvido pelas entidades que tomam decisões
Sim □

Não □ __________________________________________________________

Em que matérias é ouvido?_____________________________________________________
Acesso ao poder: o chefe de tabanca é nomeado pelo Régulo?
Sim □

Não □ __________________________________________________________

Outras entidades:_____________________________________________________________
Competências:_______________________________________________________________
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Outras entidades religiosas:____________________________________________________
Competências:_______________________________________________________________
QUESTÕES JURÍDICAS MAIS FREQUENTES
1. Quais são os problemas (jurídicos) mais frequentes entre os membros da vossa comunidade? Ex: roubos de gado, problemas
familiares, etc..
__________________________________________________________________________________________________________
PREFERÊNCIA NO RECURSO À JUSTIÇA TRADICIONAL (JT) /SFJ (POLÍCIAS, TRIBUNAL, ETC.)
2. As pessoas da comunidade costumam recorrer mais ao poder tradicional ou ao SFJ?
__________________________________________________________________________________________________________
3. Há algum tipo de casos que as pessoas prefiram recorrer ao SFJ (por ex: crimes)?
__________________________________________________________________________________________________________
4. Há algum tipo de casos que as pessoas prefiram recorrer ao poder tradicional?
__________________________________________________________________________________________________________
5. Porque é que preferem o poder tradicional?
__________________________________________________________________________________________________________
6. Porque é que preferem o SFJ?
__________________________________________________________________________________________________________
7. Sentem que as pessoas que recorrem ao poder tradicional ficam satisfeitas com a resolução do caso?
Sim □

Não □

Se não, o que fazem?__________________________________________________________
8. Mesmo não concordando com a solução, porque é que as pessoas da comunidade se conformam com a solução?
__________________________________________________________________________________________________________
ACESSO À JT
9. Toda a gente pode pedir às autoridades tradicionais que façam justiça?
__________________________________________________________________________________________________________
10. Existem alguns grupos da população (ex: mulheres, crianças) com especiais dificuldades no acesso ao poder tradicional?
__________________________________________________________________________________________________________
11. É normal as mulheres recorrerem à justiça tradicional? Em que tipo de casos?
__________________________________________________________________________________________________________

12. É normal as crianças recorrerem à justiça tradicional? Em que tipo de casos?
__________________________________________________________________________________________________________
PAPEL DAS AUTORIDADES TRADICIONAIS NO SFJ
13. As autoridades tradicionais efectivamente intervêm na administração da justiça formal? São chamadas por alguma das
autoridades formais (juiz, autoridade policial, etc.) para ajudar na resolução dos casos concretos?
Sim □

Não □

14. Se sim, em que casos e quais as fases do processo em que tal acontece?
__________________________________________________________________________________________________________
15. Quando/em que casos é que as autoridades tradicionais remetem o caso para o SFJ?
__________________________________________________________________________________________________________
RELAÇÃO QUE OS OPERADORES DA JT PRETENDEM QUE EXISTA COM O SFJ
16. As autoridades tradicionais pretendem ter uma colaboração formalmente instituída das autoridades formais?
Sim □

Não □

17. Se sim, quais os moldes dessa colaboração?
__________________________________________________________________________________________________________
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18. Qual o estatuto (incluindo benefícios e privilégios) que as autoridades tradicionais desejam ver institucionalizado?
__________________________________________________________________________________________________________

QUESTÕES

DE

SUBSTÂNCIA (PARA AVERIGUAR
DIREITOS HUMANOS)

A CONFORMIDADE DAS SOLUÇÕES E MECANISMOS ALTERNATIVOS COM OS

PARÂMETROS DOS

19. Sabem o que são direitos humanos?
Sim □

Não □

20. Se sim, podem dar exemplos de violações de direitos humanos no caso das crianças e das mulheres?
_____________________________________________________________________________________________________
21. Identificar as questões específicas ligadas ao estatuto da mulher e criança:
MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA
Sim □

Não □

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/SEXUAL:
- Não é crime:
O marido bater na mulher
(a não ser que bata muitas vezes e sem motivo)
Sim □
Não □
Se é crime qual a pena?______________________________________
O marido ou namorado obrigarem a mulher a ter sexo contra a sua vontade.
Sim □
Não □
Se é crime qual a pena?______________________________________
POSIÇÃO DA MULHER NOS DIREITOS REAIS: AS MULHERES:
Podem ser proprietárias da casa de morada de família?
Sim □
Não □
Podem ser proprietárias de terrenos/casas (tirando a casa de morada de família)?
Sim □
Não □
Podem ser proprietárias da casa de rebanhos e bens domésticos?
Sim □
Não □
As mulheres não podem, sozinhas, exigir o cumprimento de um negócio ou a desocupação de uma propriedade.
Sim □
Não □
CASAMENTO FORÇADO
As mulheres podem decidir com quem vão casar?
Sim □
Não □
Se há casamento forçado: a partir de que idade?__________________
DIVÓRCIO/SEPARAÇÃO
As mulheres podem solicitar a separação de um casamento ritual mesmo que o marido não esteja de acordo?
Sim □
Não □
SUCESSÕES
As mulheres podem herdar?
Sim □
Não □
Se sim, o quê?___________________
Em caso de morte do marido, a mulher é “herdada” por um dos familiares do marido?
Sim □
Não □
As mulheres são sempre ouvidas na resolução dos conflitos que lhes dizem respeito
Sim □
Não □
CRIANÇAS
As crianças vão à escola?
Sim □

Não □

Até que idade normalmente? ________________________
A escola é próxima?__________________________________
A escola vai até que classe?___________________________
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Tanto as meninas como os meninos vão à escola? (Perguntar no caso de haver dificuldades económicas)
Sim □

Não □

As crianças trabalham na bolanha/ são vendedoras para ajudar a família?
Sim □

Não □

Quantas horas aproximadamente?_________________________
Quando há uma separação (marido/mulher) com quem normalmente ficam as crianças?
__________________________________________________________________________________________________________
Quando a família ou o poder tradicional decide com quem ficam as crianças as crianças são ouvidas nessa decisão?
_____________________________________________________________________________
É normal os pais baterem nos seus filhos ou crianças a seu cargo?
__________________________________________________________________________________________________________
Como é encarada e tratada uma criança que nasce com defeitos?
__________________________________________________________________________________________________________
É abandonada? Sim □

Não □

Outras questões:
__________________________________________________________________________________________________________
FORMAÇÃO
22. Seria útil ter na comunidade pessoas com formação básica em direitos humanos e regras que regem o SFJ?
__________________________________________________________________________________________________________
23. Se sim, quem/que pessoas?
__________________________________________________________________________________________________________
24. Qual o papel que poderiam desempenhar?
__________________________________________________________________________________________________________
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ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 2 – QUESTIONÁRIO/ENTREVISTAS AOS INTERVENIENTES DE JUSTIÇA ESTADUAL
E RECOLHA DE DADOS ESTATÍSTICOS
Destinatários: prestadores ou intervenientes de justiça estadual (mais concretamente para as autoridades policiais,
Tribunais e Ministério Público)
DADOS A RECOLHER DO DESTINATÁRIO:
ENTIDADE:__________________________________________________________________
CARGO:_____________________________________________________________________
REGIÃO/SECTOR/TABANCA:___________________________________________________
IDADE:_____________________________________________________________________
OBS:_______________________________________________________________________
1.

AS ENTIDADES QUE INTERVÊM NA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA
1.1 Quais são as pessoas/ entidades formalmente reconhecidas pelo Estado para administrar a justiça, nesta região/
sector/secção?
__ Tribunais;
__ Ministério público;
__ POP;
__ Polícia Judiciária;
__ Governadores de Região/Administradores de Sector;
__ Advogados;
__ Conservatórias de registos;
Outras entidades ou intervenientes da justiça estadual?_____________________
1.2. Quais são as entidades não formalmente reconhecidas pelo Estado mas que, na prática, acabam por administrar a
justiça – justiça tradicional?
___ Régulo
___ Comité de tabanca
___ Chefe de tabanca
___ Autoridades religiosas
___
ONG’s
ou
associação
de
base,
(se
sim)
Qual
____________________________________________________________
Outras entidades ou intervenientes da justiça tradicional?
__________________________________________________________________________________________________________
1.3. Há uma colaboração entre estas entidades (as de justiça estadual e justiça tradicional)? Se sim, em que termos?
__________________________________________________________________________________________________________
1.4. É desejável a formalização destas entidades (justiça tradicional)?
Sim ___ ou Não ___.
(Caso a resposta seja sim) Quais?______________________________________________
1.5. Em que fase de processo acha que é pertinente a intervenção destas entidades (justiça tradicional)?
__________________________________________________________________________________________________________
1.6. Na sua opinião, que papel estas entidades (justiça tradicional) podem desempenhar na realização de justiça?
__________________________________________________________________________________________________________
1.7. Conhece ONG’s ou associações de base especificamente vocacionadas para dar aconselhamento e informação
jurídica?
Sim ___. Qual? _____________________________________________________________
Não ___.
2. OS OBSTÁCULOS:
Quais são os maiores obstáculos da realização de justiça:
Para apresentação de uma queixa?
__________________________________________________________________________________________________________
Depois de apresentação de uma queixa?____________________________
Para execução da sentença?_______________________________________
3. DIREITOS HUMANOS, MULHERES E CRIANÇAS
3.1. É fácil ter acesso à legislação na Guiné-Bissau?
Sim ___ ou Não ___.
3.2. Os livros e legislações sobre os Direitos Humanos são disponíveis facilmente?
Sim ___ ou Não ___.
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3.3. Pode citar um ou mais livro sobre os Direitos Humanos que já tenha lido?________________
3.4. Cite um exemplo de caso de violação dos Direitos Humanos que conhece._______________3.4 - a Quais são, para si, os grupos vulneráveis no que respeita ao acesso à justiça?
3.4. – b. E quais são os grupos que são “imunes” à realização da justiça (ex: militares, políticos, etc.)?_______________
3.5. Como classificaria a posição das mulheres face à concretização dos Direitos Humanos?
Boa ___, Razoável ___ ou Mau ___.
3.6. Como classificaria a posição das crianças face à concretização dos Direitos Humanos?
Boa ___, Razoável ___ ou Mau ___.
3.7. Como classificaria a posição das pessoas com menor poder económico face à concretização dos Direitos Humanos?
Boa ___, Razoável ___ ou Mau ___.
3.8. Como é que é tratado (procedimento) o suspeito de um crime, menor de 16 anos?__________________
3.9. É fácil efectuar um registo de uma criança ou obter uma certidão de nascimento no seu sector/região?
Sim ___, onde _______________________________________________________.
Não ___.
3.10. É fácil efectuar um registo de uma compra de propriedade no seu sector/região?
Sim ___, onde _______________________________________________________.
Não ___.
3.11. O que é preciso fazer para que as mulheres, crianças e pessoas com menor poder económico possam ter melhor acesso
à justiça?
__________________________________________________________________________________________________________
3.12. Conhece situações em que alguém tenha tido direito a um advogado nomeado gratuitamente pelo Estado?
__________________________________________________________________________________________________________
3.13. (SÓ PARA AUTORIDADES POLICIAIS) Há mulheres no seu serviço? (para poder prestar apoio especificamente às
mulheres vítima de crime)
__________________________________________________________________________________________________________
4. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO
4.1. Existem mecanismos de fiscalização dos actos dos autores ou intervenientes na realização de justiça?
Sim ___ ou Não ___.
(Caso a resposta seja sim) Quais são?
Reclamação ___
Recurso hierárquico ___
Processo disciplinar ___
Recurso contencioso ___
Outros:
__________________________________________________________________________________________________________
4.2. Tem conhecimento se alguma vez um desses mecanismos foi utilizado em relação a um dos intervenientes da realização
de justiça estadual?
Sim ___ ou Não ___.
(Caso a resposta seja sim) Que mecanismo(s)?
______________________________________________________________________________________________________
5. QUESTÕES DE RELACIONAMENTO
5.1. Como classificaria a relação entre as entidades da justiça estadual e as da justiça tradicional?
Boa ___, Razoável ___ ou Mau ___.
5.2. Como classificaria a relação existente apenas entre as entidades da justiça estadual?
Boa ___, Razoável ___ ou Mau ___.
(se a resposta seja razoável ou mau) Porquê? E entre que entidades?
__________________________________________________________________________________________________________
5.3. Entre as entidades da justiça estadual, com qual é que a sua entidade tem melhores relações?
________________________________________________________
5.4. Entre as entidades da justiça tradicional, com qual é que a sua entidade tem melhores relações?
____________________________________________________
5.5 O que é que é preciso fazer para melhorar as relações das entidades da justiça estadual com as entidades da justiça
tradicional?
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5.5. a. O que é que é preciso fazer para melhorar as relações entre as entidades da justiça estadual?
_________________
RECOLHA DE DADOS ESTATÍSTICOS
Presta serviços noutro tribunal?
(se sim, indicar o tribunal)

Formação
Juiz
Delegado MP
Obs.:

TRIBUNAIS DE REGIÃO/SECTOR DE
A recolher junto dos juízes
n.º de
processos em
2010

Casos mais frequentes

N.º de Processos do ano 2010 que:
Chegaram a
Deram entrada fase da sentença

Sentenças
executadas

A recolher junto dos delegados do MP

As dificuldades para realização da acusação
n.º de queixas
recebidas

n.º de
acusações
feitas

(a recolher através de entrevista e confirmar em três processos, no mínimo)

APLICAR APENAS AOS JUÍZES E DELEGADOS DO MP
1. Quais são as normas ou legislações sobre os Direitos Humanos que conhece?
_______________________________________________________________________________________________________
2. Conhece as regras relativas ao patrocínio judiciário?
_______________________________________________________________________________________________________
3. No exercício das suas funções, costumam utilizar:
___ Leis;
___ Costume. (Caso a resposta seja Sim) Que costume em concreto (relativo à propriedade, distribuição de terras,
sucessão, família…)? E em que situações/fase do processo?
4. Porque é que se recorre ao costume?_____________________________
5. Dê exemplo duma regra de costume que utiliza._____________________________
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ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 3
GUIA DE ENTREVISTAS COM AS AUTORIDADES LOCAIS
PAÍS: GUINÉ-BISSAU (SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU, E REGIÕES DE CACHEU E OIO)
DATA:__________________________
DADOS A RECOLHER DO DESTINATÁRIO:
Cargo:____________________________________________________
Região/Sector/tabanca:____________________________________
Idade:_________________________________________
1. Objectivo: Determinar a percepção dos governadores de regiões / administradores de sector sobre o funcionamento dos
intervenientes de justiça estadual._______________________________________________

2. Objectivo: Determinar a percepção dos governadores de regiões / administradores de sector sobre o funcionamento da
justiça tradicional._________________________________________________________________

3. Objectivo: Determinar a percepção dos governadores de regiões / administradores de sector sobre o relacionamento entre
os intervenientes de justiça estadual.________________________________________________

4. Objectivo: Determinar a percepção dos governadores de regiões / administradores de sector sobre o relacionamento entre
o sistema estadual e a Justiça Tradicional.______________________________________________

5. Objectivo: Determinar se são chamados pelos intervenientes de justiça estadual ou da justiça tradicional para intervir na
administração da justiça._________________________________________________

6. Objectivo: Determinar os problemas principais existentes naquele sector/região.______________________________

7. Objectivo: Determinar o conhecimento das autoridades locais sobre os problemas que envolvem especificamente
mulheres e crianças e como são resolvidos._____________________________________________________________

8. Objectivo: Determinar os grupos vulneráveis naquele sector/região.----------------------------------------------------------

9. Objectivo: Determinar as ONGs e associações de base no domínio da protecção dos direitos humanos e/ou acesso à
justiça mais activas naquele sector/região-__________________________________________________________________

10. Objectivo: Determinar as soluções propostas pelas autoridades locais para resolver as questões do acesso à justiça
naquele sector/região.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DADOS A INTRODUZIR NO MAPEAMENTO:

JUSTIÇA Tradicional (por força da relação que as autoridades locais têm com as autoridades tradicionais):
Objectivo – Perguntar onde se localizam geograficamente cada uma das estruturas de poder tradicionais:
(identificar as zonas/tabancas/regiões onde se localizam as estruturas – pelo menos, onde estão os Régulos)
___________________________________________________________________________
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ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 4
GUIA DE ENTREVISTAS E FOCUS GROUPS COM AS ONGS E ASSOCIAÇÕES DE BASE
PAÍS: GUINÉ-BISSAU (SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU, E REGIÕES DE CACHEU E OIO)
Data:___________________
DADOS A RECOLHER DA ONG/ASSOCIAÇÃO:
NOME:_______________________________________________________________
SECTOR DE ACTIVIDADE:___________________________________________________________
REGIÃO/SECTOR/TABANCA:_______________________________________________
GRUPOS VULNERÁVEIS
1. Quais são os problemas estruturais que contribuem para os constrangimentos no acesso à justiça? A pobreza, discriminação
de género, discriminação de um grupo étnico minoritário, negação dos direitos civis?
__________________________________________________________________________________________________________

2. Esses problemas estruturais também constituem constrangimentos no acesso à justiça tradicional?
Sim □

Não □

3. Quais são os principais problemas que as mulheres enfrentam naquela zona?
__________________________________________________________________________________________________________
4. Quais são os principais problemas que as crianças enfrentam naquela zona?
__________________________________________________________________________________________________________
5. Para outros grupos:
__________________________________________________________________________________________________________

PREFERÊNCIA NO SISTEMA ESTADUAL (SE) OU JUSTIÇA TRADICIONAL (JT)

6. As pessoas costumam preferir o recurso ao SE ou à JT? Porquê?
__________________________________________________________________________________________________________
7. Em que casos preferem o acesso ao sistema estadual? Sector da família e sucessões, criminal, cível, etc.?
__________________________________________________________________________________________________________
8. Em que casos preferem o acesso ao poder tradicional? Sector da família e sucessões, criminal, cível, etc.
__________________________________________________________________________________________________________
9. Será que as pessoas e, em especial as mulheres e grupos vulneráveis têm alguma ideia sobre:
Funcionamento do SFJ (como se faz uma queixa, por ex.)? Sim □
Legislação

Sim □

Não □

Direitos Humanos

Sim □

Não □

Não□

10. Será que é possível identificar alguns conflitos sociais que advém da falta de acesso aos mecanismos de justiça formal?
Sim □

Não □

10.1 Se sim, quais?
______________________________________________________________________
ONGS E ASSOCIAÇÕES DE BASE
11. Na sua comunidade, quais as organizações que intervém no domínio da protecção dos direitos humanos (direitos das
mulheres, das crianças, etc.)?
__________________________________________________________________________________________________________
12. Na sua comunidade, quais as organizações que intervém no domínio de acesso à justiça formal?
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__________________________________________________________________________________________________________
13. A sociedade civil organiza-se de alguma forma em relação à prevenção e gestão de conflitos (ex: comités de paz)?
__________________________________________________________________________________________________________
14. Se a sua ONG/Associação tivesse hipótese de formação específica na área dos direitos humanos e acesso à justiça estaria
interessada em desempenhar este papel?
__________________________________________________________________________________________________________
15. QUESTÕES SUBSTANCIAIS:
15.1 MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA
Sim □

Não □

15.2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/SEXUAL:
- Não é crime:
O marido bater na mulher
(a não ser que bata muitas vezes e sem motivo)
Sim □
Não □
15.3 Se é crime qual a pena?______________________________________
15.4 O marido ou namorado obrigarem a mulher a ter sexo contra a sua vontade.
Sim □
Não □
15.5Se é crime qual a pena?______________________________________
CASAMENTO FORÇADO
15.6 As mulheres podem decidir com quem vão casar?
Sim □
Não □
15.7 Se há casamento forçado: a partir de que idade?__________________
DIVÓRCIO/SEPARAÇÃO
15.8 As mulheres podem solicitar a separação de um casamento ritual mesmo que o marido não esteja de acordo?
Sim □
Não □
SUCESSÕES
15.9 Em caso de morte do marido, a mulher é “herdada” por um dos familiares do marido?
Sim □
Não □
CRIANÇAS
15.10 Quando uma criança nasce com defeitos é abandonada à sua sorte?
Sim □
Não □
15.11 As crianças trabalham na bolanha/ no comércio para ajudar a família?
Sim □
Não □
15.12 Quantas horas?_________________________
15.13 As crianças vão à escola?
Sim □
Não □
15.14 Tanto as meninas como os meninos vão à escola? Perguntar no caso de haver dificuldades económicas
Sim □
Não □
16. Outras questões: ________________________________
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ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 5 - QUESTIONÁRIO
Destinatários: utilizadores do Sistema Estadual de Justiça (SEJ) e da Justiça Tradicional - população/grupos vulneráveis

DADOS A RECOLHER DO DESTINATÁRIO:
IDADE:___________________SEXO: ________________________________________________________________
ETNIA:___________________________________NÍVEL ESCOLARIDADE__________________________________
REGIÃO/SECTOR/TABANCA:_____________________________________________
OBSERVAÇÕES:_____________________________________________________________________________
DATA DE REALIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO: _____________________________________________________
ENQUADRAMENTO A REALIZAR POR QUEM APLICA O QUESTIONÁRIO:
SEJ – explicar que o sistema estadual de justiça envolve as entidades formalmente reconhecidas pelo Estado para administrar
a justiça: desde as entidades com competência para receber queixas ou denúncias, como a Polícia de Ordem Pública ou a
Polícia Judiciária ou o Ministério Público, às entidades com competência para julgar os processos, como os Tribunais (no
questionário referidas como autoridades estaduais de justiça).

JT – explicar que a justiça tradicional envolve as entidades não formalmente reconhecidas pelo Estado mas que, na prática,
acabam por administrar a justiça e são reconhecidas enquanto tais pela comunidade: são as entidades com poder tradicional,
como os Régulos ou os chefes de tabanca, mas em certos casos, podem ser também entidades religiosas, como os imames (no
questionário referidas como autoridades tradicionais).
QUESTÕES CONCEPTUAIS
1. Para si, justiça significa:
Justiça estadual

□

Justiça tradicional

□

Ambas

□

2. Você sabe o que são direitos humanos?
Sim □
Não □
QUESTÕES JURÍDICAS MAIS FREQUENTES E MECANISMOS DE RESOLUÇÃO
3. Já teve algum caso/problema jurídico que tenha sido resolvido pelas autoridades estaduais de justiça?
Sim □
Não □
Se sim:
4. Nesse caso, recorreu à polícia/MP?
Sim □
Não □
5. Para que tipo de problema jurídico em concreto?___________________________________________________
6. Ficou satisfeito com a prestação da polícia/MP?
Sim □
Não □
Se não, porquê?_____________________________________________________
7. Nesse caso, recorreu ao Tribunal?
Sim □
Não □
Para que tipo de problema jurídico em concreto?___________________________________________________
8. Ficou satisfeito com a prestação do Tribunal?
Sim □
Não □
Se não, porquê?_____________________________________________________

9. Quais são os problemas (jurídicos) mais frequentes entre os membros da sua comunidade?
Ex: roubos de gado, violência doméstica, etc..
__________________________________________________________________________________________________________
10. Entre esses problemas quais é que são mais levados às autoridades estaduais de justiça (Tribunais, MP, Polícias)?
__________________________________________________________________________________________________________
11. Se tivesse que avaliar os serviços prestados pelo Tribunal (por experiência ou pelo que ouve dizer), qual é a classificação
que lhes atribuía?
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Bom □

Razoável □

Mau □

Porquê?___________________________________________________________________________________________________
12. Se tivesse que avaliar os serviços prestados pelas polícias qual é a classificação que lhes atribuía?
Bom □

Razoável □

Mau □

Porquê?___________________________________________________________________________________________________
13. Já alguma vez teve conhecimento (ou teve como experiência) de que a polícia e/ou o MP fazem eles próprios justiça (por
exemplo, determinam a resolução do caso)?
Sim □

Não □ Se sim, pode relatar o caso?

__________________________________________________________________________________________________________
14. Quais os problemas que são normalmente resolvidos pelas autoridades tradicionais?
Crimes?

□

Problemas familiares (separações, problemas com os filhos, etc.)?

□

Problemas de sucessões (heranças)?

□

Problemas de negócios (não pagamento de dívidas, etc.)

□

Problemas de propriedade (delimitação de terrenos, etc.)

□

Violência doméstica

□

Violência sexual

□

Outros:_________________________________________
15. Se não são todos, porque é que alguns não são resolvidos pelas autoridades tradicionais?
__________________________________________________________________________________________________________
16. GRAU

DE DIFICULDADE E EVENTUAIS CONSTRANGIMENTOS NO ACESSO À

JUSTIÇA FORMAL

E

TRADICIONAL,

BEM COMO

QUAIS AS PESSOAS COM MAIORES DIFICULDADES NESTE ACESSO

Recorrer às autoridades estaduais de justiça:
a)
É fácil?
Sim □
b)
É normal?
Sim □

Não □
Não □

17. Recorrer às autoridades tradicionais para resolver um problema jurídico:
a)
É fácil?
Sim □
Não □
b)
É normal?
Sim □
Não □
Quem resolve as questões (jurídicas) na sua tabanca? Quem são as autoridades tradicionais?
__________________________________________________________________________________________________________
18. Quando tem um problema jurídico prefere recorrer às autoridades estaduais de justiça ou às autoridades tradicionais?
Autoridades estaduais □

Autoridades tradicionais

Depende

□

□

Se responde depende: depende de quê?
__________________________________________________________________________________________________________
19. Quais são os grupos que têm mais dificuldades de interpor uma queixa/recorrer às autoridades estaduais de justiça e,
consequentemente, ver resolvidos os seus problemas?
__________________________________________________________________________________________________________
20. Você sabe como são os procedimentos da justiça estadual quando se apresenta uma queixa?
Sim □

Não □

21. Quais são os grupos que têm mais dificuldades de recorrer às autoridades tradicionais de justiça e, consequentemente, ver
resolvidos os seus problemas?
__________________________________________________________________________________________________________
22. Já teve algum caso em que um problema jurídico tenha sido resolvido por uma autoridade tradicional ou religiosa?
Sim □

Não □

Se sim: Nesse caso, a que autoridade recorreu?
__________________________________________________________________________________________________________
23. Ficou satisfeito com a prestação dessa autoridade?
Sim □

Não □
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Pode relatar o caso?
24. Conhece algum tipo de conflitos que, no seu entender, provenha da má resolução de problemas jurídicos por parte das
autoridades estaduais de justiça?
Sim □
Não □
Se sim, dê exemplos:_______________________________________________________________
25. Conhece algum tipo de conflitos que, no seu entender, provenha da má resolução de problemas jurídicos por parte das
autoridades tradicionais?
Sim □
Não □
Se sim, dê exemplos:_______________________________________________________________
26. Estaria disposto/a a aceitar que outras pessoas da comunidade (que não as autoridades estaduais e tradicionais) com
especiais conhecimentos de direito pudessem ajudar na resolução de conflitos?
Sim □

Não □

Se sim/depende:
27. Quais os casos que aceitaria essa mediação?
28. Quais os casos que não aceitaria essa mediação?
_______________________________________________________________________________________________________________

DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÉNERO
29. O facto de ser mulher é alguma vez motivo de tratamento diferente (para melhor ou para pior) junto das autoridades
estaduais de justiça?
Sim □ Para melhor □

Não □

Para pior □
30. Se sim, isso verifica-se em todos os tipos de problemas ou apenas em alguns? Quais?
___________________________________
31. E na justiça tradicional, alguma vez a mulher é tratada de forma diferenciada?
Sim □ Para melhor □

Não □

Para pior □
32. Se sim, isso verifica-se em todos os tipos de problemas ou apenas em alguns? Quais?
_____________________________________
33. Na sua etnia, é comum a prática da mutilação genital feminina?__________________________________________________
Sim □
Não □
Se sim, quantos casos conhece: 0
□
1
□
2a5
□
6 a 10
□
Mais de 10
□
34. Na sua etnia é comum a prática do infanticídio das “crianças irã”?
Sim □
Não □
Se sim, quantos casos conhece: 0
1
2a5
6 a 10
Mais de 10

□
□
□
□
□

35. Na sua etnia, é comum a prática do casamento forçado?
Sim □
Não □
Se sim, a partir de que idade?: ________________________________________________________
Se sim, quantos casos conhece: 0
□
1
□
2a5
□
6 a 10
□
Mais de 10
□
36. Para você, o que é preciso fazer para que as mulheres e crianças possam ter melhor acesso à justiça?_________________
SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS JURÍDICOS PELO SEJ E JT – JUSTIÇA OU PAZ SOCIAL?

105

Estudo sobre o Acesso à Justiça na Guiné-Bissau: Regiões de Cacheu e Oio e Sector Autónomo de Bissau

37. Sente que normalmente a solução dada a um problema jurídico por uma autoridade do SEJ é justa?
Sim □

Não □

38. Se a solução não é totalmente justa pelo menos acha que encerra aquele problema e evita outros problemas (paz social)?
Sim □

Não □

39. Se acha que a solução não é totalmente justa, mesmo assim conforma-se com essa solução?
Sim □
Não □
Se não se conforma, qual é a sua reacção?________________________________
40. Sente que normalmente a solução dada a um problema jurídico por uma autoridade tradicional é justa?
Sim □
Não □
41. Se a solução não é totalmente justa pelo menos acha que encerra aquele problema e evita outros problemas (paz social)?
Sim □
Não □
42. Se acha que a solução não é totalmente justa, mesmo assim conforma-se com essa solução?
Sim □
Não □
Se não se conforma, qual é a sua reacção?_______________________
43. Porque é que aceita a solução dada pelas autoridades formais do SEJ?_____________________________________
44. Porque é que aceita a solução dada pelas autoridades tradicionais?__________________________________________

CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO E QUESTÕES RELACIONADAS COM O ACESSO À JUSTIÇA
45. Você conhece alguma lei que protege o direito das mulheres e das crianças?
Sim □
Não □
Qual?_____________________________________________________________________________________________________
46. Se quiser registar uma criança, para si é fácil?
Sim □
Não □
Porquê/quais os obstáculos? ___________________________
47. Se quiser registar a compra de um terreno, para si é fácil?
Sim □
Não □
Porquê/quais os obstáculos?
ONGS, ASSOCIAÇÕES DE BASE, ASSISTÊNCIA JURÍDICA E PATROCÍNIO JUDICIÁRIO
48. Você pertence alguma organização ou associação que trabalha na protecção dos direitos das mulheres e crianças?
Sim □
Não □
Qual:_________________________________________________________________________
49. Caso a resposta seja sim, a organização ou associação que você pertence tem capacidade para ajudar no acesso à justiça se
houver necessidade?
Sim □
Não □
50. Conhece alguma ONG ou associação de base que tenha como vocação dar aconselhamento jurídico? Se sim, qual?
Sim □
Não □
Qual:_________________________________________________________________________
51. Sabe que, em determinadas situações, tem direito a um advogado a ser nomeado gratuitamente pelo Estado?
Sim □
Não □
Em que situações?:_________________________________________________________________________
52. Conhece alguém que tenha tido direito/utilizado os serviços de um advogado nomeado gratuitamente pelo Estado?
Sim □
Não □
53. Alguma vez teve direito/utilizou os serviços de um advogado nomeado gratuitamente pelo Estado?
Sim □
Não □
Quais as situações?:_________________________________________________________________________
54. Alguma vez recorreu aos serviços de um advogado (mesmo pagando os serviços)?
Sim □
Não □

106

DOCUMENTO 6
CONSISTIU NA RECOLHA DE ESTUDOS E REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA, PELO QUE CONSTA DA BIBLIOGRAFIA DESTE ESTUDO.

ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 7
GUIA DE ENTREVISTAS COM OS REFUGIADOS
PAÍS: GUINÉ-BISSAU (SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU, E REGIÕES DE CACHEU E OIO)
Data:___________________
REGIÃO/SECTOR/TABANCA:_______________________________________________
Presenças:____________________________________________________________

1. Consideram-se um grupo vulnerável/com especiais dificuldades comparando com a restante sociedade?
Sim □

Não □

1.1 Se sim, porquê? _________________________

2. Quais são os problemas estruturais que enfrentam? _____________________________________

3. Sentem algum tipo de discriminação na sociedade?
Sim □

Não □

3.1 Se sim, que tipo?
__________________________________________________________________________________________________________
4. Dentro desses problemas estruturais também identificam constrangimentos no acesso à justiça?
Sim □

Não □

4.1 Se sim, em que medida?
__________________________________________________________________________________________________________
Será que têm alguma ideia sobre:
5. Funcionamento do Sistema estadual de Justiça (como se faz uma queixa, por ex.)?
Legislação

Sim □

Não □

Direitos Humanos

Sim □

Não □

Sim □

Não□

6. Conseguem facilmente obter documentação? Se não, porquê?________________________________

7. Quais são os conflitos mais comuns envolvendo os refugiados? _______________________________

8. Quais as organizações que intervém no domínio da protecção dos direitos dos refugiados?___________
9. No âmbito da acção tomada por estas organizações, quais as que são mais úteis?___________________
10. Quais as organizações que intervém no domínio de acesso à justiça?______________________________
11. Na sua opinião, quais as medidas que podem ser tomadas para resolver os seus problemas?_________
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ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 8
GUIA DE ENTREVISTAS/DJUMBAI COM AS MULHERES
PAÍS: GUINÉ-BISSAU (SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU, E REGIÕES DE CACHEU E OIO)
Data:___________________
REGIÃO/SECTOR/TABANCA:_______________________________________________
ETNIA:_________________________________________________________________
Presenças:___________________________________________________________________
Consideram-se um grupo vulnerável/com especiais dificuldades comparando com a restante sociedade?
Sim □
Não □
Se sim, porquê?____________________________________
Quais são os problemas estruturais que enfrentam?_____________________
Sentem algum tipo de discriminação na sociedade?
Sim □
Não □
Se sim, que tipo? ____________________________________________
Dentro desses problemas estruturais também identificam constrangimentos no acesso à justiça (formal)?
Sim □
Não □
Se sim, em que medida?______________________________________________
Sentem algum tipo de diferença de tratamento (relativamente aos homens) no SFJ?
Sim □
Não □
Se sim, em que medida?_________________________________________________
Costumam recorrer às autoridades tradicionais para resolver algum tipo de problemas?
Sim □
Não □
Se sim, que tipo de problemas?_________________________________________________
Sentem algum tipo de diferença de tratamento (relativamente aos homens) pelas autoridades tradicionais?
Sim □
Não □
Se sim, em que medida?________________________________________
Será que têm alguma ideia sobre:
Funcionamento do SFJ (como se faz uma queixa, por ex.)? Sim □
Legislação
Sim □
Não □
Direitos Humanos
Sim □
Não □
Quais
as
organizações
que
intervém
no
domínio
da
_______________________________________________________________

No
âmbito
da
acção
tomada
por
_____________________________________________

estas

organizações,

Não□

protecção

quais

dos

as

direitos

que

são

das

mulheres?

mais

úteis?

Quais as organizações que intervém no domínio de acesso à justiça?
__________________________________________________________________________________________________________

Na sua opinião, quais as medidas que podem ser tomadas para resolver os seus problemas?
__________________________________________________________________________________________________________

Questões substanciais:
MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA
Sim □

Não □

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/SEXUAL:
Acha que é crime:
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O marido bater na mulher?
Sim □
Não □
Se não, o marido bater muitas vezes na mulher e sem motivo?
Sim □
Não □
Acha que é crime outros familiares (para além do marido) baterem na mulher?
Sim □

Não □

Acha que é crime o marido ou namorado obrigarem a mulher a ter sexo contra a sua vontade.
Sim □
Não □
A que autoridade recorrem em caso de violência (serem agredidas por um membro da família)?
__________________________________________________________________________________________________________
Acontecem casos em que a mulher bata no marido?
__________________________________________________________________________________________________________

POSIÇÃO DA MULHER NOS DIREITOS REAIS: AS MULHERES:
Podem ser proprietárias da casa de morada de família?
Sim □
Não □
Podem ser proprietárias de terrenos/casas (tirando a casa de morada de família)?
Sim □
Não □
As mulheres não podem, sozinhas, exigir o cumprimento de um negócio ou a desocupação de uma propriedade.
Sim □
Não □
CASAMENTO FORÇADO
As mulheres podem decidir com quem vão casar?
Sim □
Não □
Se há casamento forçado: a partir de que idade?__________________
DIVÓRCIO/SEPARAÇÃO
As mulheres podem solicitar a separação de um casamento ritual mesmo que o marido não esteja de acordo?
Sim □
Não □
SUCESSÕES
As mulheres podem herdar?
Sim □
Não □
Se sim, o quê?___________________
Em caso de morte do marido, a mulher é “herdada” por um dos irmãos do marido
Sim □
Não □
As mulheres são sempre ouvidas na resolução dos conflitos que lhes dizem respeito
Sim □
Não □
CRIANÇAS
As crianças vão à escola?
Sim □
Não □
Até que idade normalmente? ________________________
A escola é próxima?__________________________________
A escola vai até que classe?___________________________
Tanto as meninas como os meninos vão à escola? (Perguntar no caso de haver dificuldades económicas)
Sim □

Não □

As crianças trabalham na bolanha/ são vendedoras para ajudar a família?
Sim □
Não □
Quantas horas aproximadamente?_________________________
Quando há uma separação (marido/mulher) com quem normalmente ficam as crianças?_______________
Quando a família ou o poder tradicional decide com quem ficam as crianças as crianças são ouvidas nessa decisão?
______________
É normal os pais baterem nos seus filhos ou crianças a seu cargo?_________________
Como é encarada e tratada uma criança que nasce com defeitos?_____________________________
É
abandonada? Sim □
109

Não □
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ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 9
GUIA DE ENTREVISTAS/DJUMBAI COM AS CRIANÇAS
PAÍS: GUINÉ-BISSAU (SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU, E REGIÕES DE CACHEU E OIO)
Data:___________________
REGIÃO/SECTOR/TABANCA:_______________________________________________
ETNIA/S:_________________________________________________________________
Presenças (referência apenas às ONGs ou associações de base, não deve haver referência aos nomes das crianças):
__________________________________________________________________________________________________________

1. Quais são os maiores problemas que acham que as crianças enfrentam nesta zona em termos de violações de direitos
humanos?
__________________________________________________________________________________________________________

2. As crianças nesta zona costumam ir à escola?
Sim □
Não □
2.1 Se sim, até que grau de escolaridade?
__________________________________________________________________________________________________________
A escola é próxima?

Sim □

Não □

2.2 Para uma menina ir à escola é mais difícil do que se for um menino?
Sim □
Não □
2.3 Se sim, porquê?
__________________________________________________________________________________________________________

3. As crianças que conhecem trabalham normalmente: na bolanha, no comércio, nos transportes públicos?
Sim □
Não □
Se sim, aproximadamente quanto tempo por dia?
__________________________________________________________________________________________________________
3.1 Esse trabalho impede as crianças de irem à escola? Sim □

Não □

4. As que crianças que conhecem costumam sofrer maus tratos?
Sim □ Não □
4.1 Se sim, por parte de que familiar normalmente?
__________________________________________________________________________________________________________

4.2 Esses maus tratos incluem?
Surras?

□

Proibição de comer?

□

Proibição de sair de casa?

□

Outros:
__________________________________________________________________________________________________________

5. Normalmente, quantas vezes por semana sabem que esses castigos são aplicados?
Normalmente não são castigados semanalmente, só excepcionalmente □
1 vez por semana

□

2 vezes por semana

□
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3 vezes por semana

□

Todos os dias

□

6. Ouviram falar de violência sexual contra as crianças?
Sim □
Não □
Se sim, que tipo de casos ouviram?
_____________________________________________________________________________
7. Conhecem casos de crianças que nunca foram registadas?
Sim □
Não □
Se sim, esses casos são frequentes ou são casos isolados?
_____________________________________________________________________________

8. Conhecem casos de crianças que foram estudar árabe durante a noite e que são obrigadas a pedir esmola durante o dia?
Sim □
Não □
Se sim, esses casos são frequentes ou são casos isolados?
_____________________________________________________________________________
Em que zonas é que essa realidade é mais frequente?
_____________________________________________________________________________

9. Conhecem casos de meninas que sofreram a mutilação genital feminina/excisão?
Sim □

Não □

Se sim, quantos casos aproximadamente conhece?

0
1
2a5
6 a 10
Mais de 10

□
□
□
□
□

10. Conhecem casos de crianças que foram dadas ao casamento contra a sua vontade?
Sim □
Não □
Se sim, quantos casos aproximadamente conhece?

0
1
2a5
6 a 10
Mais de 10

□
□
□
□
□

Se sim, a partir de que idade?_____________________
11. Esta prática verifica-se mais nas meninas ou nos meninos (ou em ambos é semelhante)?
Meninas □

Meninos □

Ambos □

12. Conhecem casos de bebés/crianças que foram abandonadas à sua sorte por terem algum tipo de deficiências?
Sim □

Não □

Se sim, quantos casos aproximadamente conhece?

0
1
2a5
6 a 10
Mais de 10

□
□
□
□
□

13. Quando há uma separação (marido/mulher) com quem normalmente ficam as crianças?
Mãe □
Pai □
Familiares próximos □ São “dados em criação” □

14. Quando a família ou o poder tradicional decide com quem ficam as crianças, as crianças são ouvidas nessa decisão?
Sim □
Não □
15. E quando o tribunal decide com quem ficam as crianças, as crianças são ouvidas nessa decisão?

Sim □

16. Se um menor de 16 anos é suspeito da prática de um crime, como é que é tratado pelas autoridades (estaduais)?
__________________________________________________________________________________________________________
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17. Se as crianças tiverem um problema grave, recorrem normalmente a quem?
_____________________________________________________________________________
18. E se o problema for com a família, recorrem normalmente a quem?
_____________________________________________________________________________

19. Alguma vez recorrem (directamente) ao Régulo/comité de tabanca/chefe de tabanca quando têm algum problema?
Sim □ Não □
Se não, porquê?___________________________________________________
20. Conhecem algumas organizações que defendem os direitos das crianças?
Sim □
Não □
Quais?________________________________________________________________

21. Se sim, acham que essas organizações tomam medidas úteis ? Sim □ Não □
Quais?
_______________________________________________________________________________________________________________
22. Na vossa opinião, quais as medidas que podem ser tomadas para resolver os problemas das crianças?
_______________________________________________________________________________________________________________

ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT
DOCUMENTO 10
GUIA DE DADOS A RECOLHER DOS PRESOS E DETIDOS
PAÍS: GUINÉ-BISSAU (SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU, E REGIÕES DE CACHEU E OIO)
Data:___________________
ESTABELECIMENTO DE DETENÇÃO/PRISIONAL:________________________________________________________________

SEXO E IDADE DO DETIDO

1

MASCULINO
□
FEMININO
□
IDADE:__________

2

MASCULINO
□
FEMININO
□
IDADE:__________

3

MASCULINO
□
FEMININO
□
IDADE:__________

TIPO DE CRIME

TEMPO DE
DETENÇÃO/
PRISÃO
Foi acusado?
Foi presente ao Juiz de
instrução?
Foi levado a julgamento?
Foi acusado?
Foi presente ao Juiz de
instrução?
Foi levado a julgamento?
Foi acusado?
Foi presente ao Juiz de
instrução?
Foi levado a julgamento?

112

ANEXO III
AUTORIDADES TRADICIONAIS
Régulo
Função

Acesso ao cargo

É o responsável máximo, competindo-lhe resolver os problemas mais complicados e
graves, servir como instância de recurso das decisões dos outros órgãos e administrar a
justiça tradicional. Em determinadas etnias é a ele quem cabe proceder à nomeação do
chefe da tabanca. Não há regulado em todas as etnias, como é o caso da etnia balanta.
É escolhido mediante práticas rituais e de entre os membros de determinadas famílias
(djorçon).

Chefe da tabanca
Função

Acesso ao cargo

Exerce o poder de decisão em relação à tabanca e administra a justiça tradicional,
parecendo resolver os problemas menos graves (ou actuar em conjunto com o Régulo).
Na etnia manjaca, é também denominado ―chefe de tumba‖. Na etnia fula, o poder de
decisão pertence ao Régulo no âmbito do regulado e ao Djarga (chefe da tabanca) no
âmbito da tabanca.
O seu acesso ao poder varia de etnia para etnia.
Assim, no caso da etnia balanta, é um homem escolhido entre a família dos
fundadores da tabanca, após cerimónia ritual junto do Irã da tabanca.
No caso da etnia fula ou mandinga, parece estar associado a um mecanismo
sucessório, pois a designação como chefe de tabanca ou Djarga está normalmente
dependente da pertença a uma família que tenha exercido anteriormente o cargo (fulas) e,
no caso dos mandingas, é um descendente da família fundadora da tabanca, passando o
cargo do pai para o seu filho mais velho.
No caso da etnia mancanha, o chefe da tabanca é escolhido livremente pelo Régulo
central, tendo em consideração a opinião dos ―homens grandes‖ da tabanca.

Comité da tabanca
Função

Acesso ao cargo
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De acordo com os nossos dados, parece que, diferentemente de outros órgãos do
poder tradicional, os comités de tabanca resolvem apenas as questões materiais do
interesse da comunidade (e não as espirituais ou ligadas ao mundo espiritual).
Acima de tudo, o Comité de tabanca serve de elo de ligação entre o poder central e as
comunidades (por exemplo, se há uma campanha de vacinação ou de registo, é a ele quem
cabe a respectiva organização) e tem competência para tomar decisões tal como o chefe
de tabanca em praticamente todas as matérias, excepto a concessão de terra.
As respostas dadas pelas etnias inquiridas no Projecto de recolha do Direito
Consuetudinário revelaram que na etnia balanta, o chefe da tabanca, o conselho de anciãos e
o comité organizam e resolvem todos os assuntos da tabanca balanta.
Actualmente, os comités de tabanca já não são indigitados pelo poder político, tal
como no período do partido único, mas, na maior parte dos casos, são eleitos pela
população local (embora, nalgumas localidades, continuem a existir comités de tabanca que
foram indicados pelo Estado após a independência do país, os quais ainda não foram
substituídos). Assim, na etnia balanta é claramente assumido que os comités da tabanca são
designados por escolha pública, numa reunião convocada para o efeito pelos candidatos.
Também se verifica uma situação interessante em resultado da evolução da realidade
que é a circunstância de nalgumas localidades o chefe de tabanca ser o comité de tabanca,
ou seja, as duas funções coincidirem na mesma pessoa, por vontade da população. Nalguns
casos, foi-nos referido que esta coincidência evita as rivalidades que por vezes se
verificavam entre as duas entidades. Finalmente, em Suzana, encontrámos uma
especialidade que consiste no facto de existir uma sucessão no cargo de comité de
tabanca, ou seja, os filhos dos comités de tabanca sucedem-lhe no cargo, sempre com o
assentimento da população.
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Chefe da morança
Função

Acesso ao cargo

Tem o poder de gerir a morança, ou seja, o conjunto de famílias (ou a ―família
alargada‖) que moram juntos. A sua competência limita-se à resolução dos problemas
familiares.
Noutras etnias, é também referido como ―garandi da morança‖.
É o homem mais velho/respeitado na morança.

Conselho de anciãos/”homens grandes”
Função

Acesso ao cargo

Parecem consubstanciar o órgão consultivo do Régulo e/ou do Chefe de tabanca,
embora nalgumas etnias se admita que o conselho de anciãos partilha mesmo o poder com
os restantes órgãos de decisão ou até que serve como instância de recurso das decisões
das outras entidades (mandingas).
Na etnia balanta, o chefe da tabanca, o conselho de anciãos e o comité organizam e
resolvem todos os assuntos da tabanca balanta.
Nalgumas etnias fala-se em conselho de anciãos e noutras em homens grandes, mas
temos dúvidas de que exista uma verdadeira diferença entre ambos, dado o papel
consultivo que lhes é apontado. Por exemplo, na etnia papel, os homens grandes da
tabanca devem ser ouvidos quando se está a organizar a vida da tabanca.
Normalmente são os homens que já passaram as cerimónias que tradicionalmente
lhes conferem o estatuto de adultos (por exemplo, o fanado).
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ANEXO IV
DEBILIDADES MATERIAIS
1. COMPILAÇÃO DE DADOS RELATIVOS A DEBILIDADES MATERIAIS
Conforme ficou referido, compilamos os dados do Estudo Diagnóstico do Sector da Justiça na Guiné-Bissau1 sobre as
debilidades materiais. Optamos por reporduzir, na primeira parte deste anexo, as tabelas mais importantes deste estudo.
Ministério da Justiça (Anexo-I do Estudo Diagnostico do Sector da Justiça na Guiné Bissau, 2008)

_____________________________________________
1. Relatório Preliminar Final – Estudo Diagnóstico do Sector da Justiça na Guiné-Bissau, Juliano Fernandes, Octávio Lopes (consultores),
Ismael Mendes de Medina (coordenador), Emílio Ano Mendes, Carla Isabel Mendes, Domingas Beatriz Furtado, Domingos Manuel
Correia, Lassana Camará (assistentes), Julho de 2008.
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Poder Judicial – Tribunais Regionais (Anexo-II do Estudo Diagnostico do Sector da Justiça
na Guiné Bissau, 2008)

Obs.: Tabela parcial (foi eliminada a parte que não releva para o âmbito do presente estudo).

Poder Judicial – Tribunais de Sector (Anexo-V do Estudo Diagnostico do Sector da Justiça
na Guiné Bissau, 2008)

Obs.: Tabela parcial (foi eliminada a parte que não releva para o âmbito do presente estudo).
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Poder Judicial – Supremo Tribunal de Justiça (Anexo-VI do Estudo Diagnostico do Sector
da Justiça na Guiné Bissau, 2008)

Ministério Público (Anexo- VII a do Estudo Diagnostico do Sector da Justiça na Guiné
Bissau, 2008)

Obs.: Tabela parcial (foi eliminada a parte que não releva para o âmbito do presente estudo).

Ministério Público (Cont.) (Anexo-VII b do Estudo Diagnostico do Sector da Justiça na Guiné
Bissau, 2008)

Obs.: Tabela parcial (foi eliminada a parte que não releva para o âmbito do presente estudo).

117

Estudo sobre o Acesso à Justiça na Guiné-Bissau: Regiões de Cacheu e Oio e Sector Autónomo de Bissau

Ordem dos Advogados (Anexo-IX do Estudo Diagnostico do Sector da Justiça na Guiné
Bissau, 2008)

Obs.: Tabela parcial (foi eliminada a parte que não releva para o âmbito do presente estudo).

2. DEBILIDADES GENÉRICAS RELATIVAS AOS MEIOS MATERIAIS
NAS ZONAS DE ESTUDO
Quando falamos de meios materiais, temos presente os materiais necessários para a realização da justiça. Em
especial, as infra-estruturas, os meios de transporte e os materiais de escritório. Nestes aspectos, cremos que não
justifica fazer uma abordagem por entidade autonomamente, uma vez que a realidade é muito parecida.
Assim, no que se refere às infra-estruturas, a situação é muito desoladora nas zonas objecto de estudo: a maioria
das entidades do sistema estadual de justiça não tem instalações próprias e muito menos adequadas ao desempenho da
sua função.
Os problemas comuns a todas as instalações onde funcionam as entidades do sistema estadual de justiça são a
necessidade urgente de reparações e pintura, a falta de instalações sanitárias, falta de energia eléctrica e água
potável e de equipamentos básicos de escritório, como mesas e cadeiras. Para agravar, a maioria destas instalações
não são próprias das entidades que ali funcionam. Acresce ainda que, na maior parte dos arrendamentos destas
instalações, as rendas estão em atraso relativamente a largos períodos de tempo, pelo que os particulares
equacionam propor acções de despejo… dos próprios tribunais.

As instalações onde funcionam os tribunais são as mesmas onde trabalham os delegados do Ministério Público: são
normalmente pequenas e não têm salas de audiências em condições.
Um dos exemplos das péssimas condições das instalações dos tribunais é o caso de Mansoa, onde existe um
tribunal sectorial e até tem um juiz nomeado, mas este geralmente não está no Tribunal porque as instalações estão muito
danificadas e não oferecem condições de segurança. Entrevistando o juiz, este desabafa: “nem consigo dormir à noite porque
os morcegos que habitam no tecto do tribunal fazem barulho e passam a noite toda a esvoaçar em meu redor‖. Podemos afirmar
que este tribunal não funciona com regularidade.
Um outro problema que pode ser ligado às condições das instalações dos tribunais é a falta de sala reservada aos
advogados e os respectivos clientes. No Tribunal Regional de Bissau, foi comum dizerem-nos que as conferências entre os
advogados e os seus clientes se fazem ―à porta do tribunal ao pé do muro‖.
Das entidades do sistema de justiça estadual, as entidades policiais são as que funcionam em piores instalações.
Muitas destas instalações são casas de habitação adaptadas. Em São Domingos, o gabinete do comissário funcionava numa
antiga casa – de-banho…
Por não possuírem centros de detenção, as autoridades policiais normalmente são obrigadas a improvisar um dos
quartos ou casas-de-banho para o efeito. Quando é necessário deter um número elevado de pessoas (ainda que sejam
homens, mulheres ou menores), das duas ou uma, ou ficam amontoadas num espaço exíguo e sem qualquer tipo de
condições de salubridade ou, como já foi o caso em Bissorã, ficam a dormir na rua, à frente da esquadra.
Um bom exemplo desta realidade é a instalação do Comissariado Sectorial da Polícia de Bissorã.
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ANEXO V
MAPA DOS TRIBUNAIS E DELEGACIAS DO MP NAS ZONAS
OBJECTO DE ESTUDO
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ANEXO VI
RESUMO DOS DADOS RELATIVOS AO SEJ
Acesso às autoridades estaduais de justiça
Pergunta: “é fácil recorrer às autoridades estaduais de justiça?” . A população responde:
É fácil recorrer às autoridades estaduais de justiça?
Região

Sim

Não

NR

Cacheu

33%

58%

9%

Oio

44%

56%

0%

Bissau

46%

45%

9%

Relação entre as entidades do SEJ
Pergunta: ―Como classificaria a relação existente apenas entre as entidades da justiça estadual‖. As
autoridades estaduais respondem:
Boa

Razoável

Má

NS/NR

Cacheu

62,5%

25%

0%

12,5%

Oio

73%

18%

9%

0%

SAB

32%

21%

42%

5%

Perguntámos ainda a cada entidade com que entidade da justiça estadual é que a tinha melhores relações. Tanto os
tribunais como as autoridades policiais apontaram o MP e os delegados do MP apontaram, de uma forma equilibrada, os
dois primeiros.
Avaliação da prestação dos Tribunais e Polícia por parte da população e da justiça da solução
dada pelo SEJ
Pedimos à população inquirida para avaliarem a prestação de serviços dos tribunais e das autoridades policiais. As
respostas que obtivemos vão no sentido de considerar que a prestação destes serviços é entre má a razoável no caso dos
tribunais e maioritariamente má no caso da polícia (ver gráfico).
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Para ilustrar melhor a situação, fizemos perguntas que reflectissem a experiência dos nossos entrevistados.
Tentamos saber quais são as pessoas que já recorreram aos serviços destas entidades e se ficaram satisfeitos com os
serviços prestados. Apurámos o seguinte:

Regiões

N.º
de
Inquiridos

Autoridades policiais e MP

Tribunais

Recorre

Ficou satisfeito

Recorre

Ficou satisfeito

SAB

60

22

12

7

3

Cacheu

55

21

8

8

4

Oio

60

22

7

7

1

Os dados demonstram claramente que a maioria das pessoas que tiveram problemas e recorreram às entidades
estaduais de justiça ficou insatisfeita com a prestação dos serviços destes.
Outro aspecto que despistámos no terreno foi a percepção da população quanto as soluções das autoridades
estaduais acerca de um conflito. Inquirindo a população sobre este aspecto, descobrimos que maioria das pessoas
entrevistadas considera que a solução dada por estas autoridades não é justa (ver gráfico).
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Quando inquirida a população sobre se, sendo a solução injusta se conformam com ela a resposta é a seguinte:

Quando inquirida a população sobre se conhece algum tipo de conflitos provenientes da má resolução por parte
das autoridades estaduais de justiça a resposta é a seguinte:

Quando inquiridas as autoridades estaduais sobre quais os grupos imunes à realização da justiça, a resposta é a
seguinte:

As autoridades estaduais respondem:
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ANEXO VII
DADOS ORÇAMENTAIS E RELATIVOS A CUSTOS COM AS
ESTRUTURAS DO SEJ
Orçamento Geral do Ministério da Justiça para o Ano 2011 é de 379.141.609.00 CFA:
Estimativa anual de gastos para operacionalização de 1 Tribunal Regional
Tribunal Regional

42.876.800,00 CFA

Ministério Público no Tribunal Regional

40.252.000,00 CFA

Total

83.128.800,00 CFA

Estimativa anual de gastos para operacionalização de 1 Tribunal de Sector
Tribunal de Sector

11.968.000,00 CFA

Ministério Público no Tribunal de Sector
Total

9.504.000,00 CFA
21.472.000,00 CFA

Estimativa anual de gastos para operacionalização do Tribunal Fiscal
Total
18.878.400.00 CFA
Estimativa anual de gastos para operacionalização da Polícia Judiciária – PJ
Directoria da PJ

62.784.000,00 CFA

Unidade de Inspecção

18.658.000,00 CFA

Total

81.442.000,00 CFA

Estimativa anual de gastos para operacionalização de Registos e Notariados
Total

11.726.400.00 CFA

Estimativa anual de gastos para operacionalização das prisões
Custo médio anual por recluso

1.382.959.80 CFA

Dados extraídos da Política Nacional para o Sector da Justiça 2010 - 2015
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ANEXO VIII
REGISTOS
REGISTO DE NASCIMENTO DAS CRIANÇAS
Artigo 7.º, n.º 1, da CDC
“A criança é registada imediatamente após o nascimento
e tem desde o nascimento o direito a um nome,
o direito a adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível,
o direito de conhecer os seus pais e de ser educada por eles”.

Segundo o MICS 2010, apenas 24% das crianças entre os zero e os cinco anos estão registadas. Na base desta
percentagem reduzida estão as insuficientes estruturas de apoio ao registo, as dificuldades económicas dos pais
para se deslocarem aos serviços competentes e, acima de tudo, uma série de costumes tradicionais e questões de
mentalidade que dificultam a consciência da importância do acto de registar a criança.

Nos anos recentes foram realizadas campanhas extensivas de registo no país, apoiadas e conduzidas por organismos
internacionais e ONG (UNICEF, Plan Internacional, entre outras) e o Governo aprovou a isenção do pagamento do
registo para as crianças com idade inferior a cinco anos1.
De acordo com o documento relativo à Política Nacional para o Sector da Justiça (2010-2015), na Guiné-Bissau,
existem 40 postos sectoriais de Registo Civil; estes postos respondem hierarquicamente perante os delegados regionais –
existindo 8 delegacias regionais - que por sua vez respondem perante o conservador do registo civil de Bissau. Em todo o
país só existe um serviço de conservatória em Bissau, existindo ainda em Bissau uma delegacia de registo no Bairro da
Ajuda; nas regiões existem as delegacias que também tratam de registos de óbitos e casamento2. Os serviços de registo
sectoriais apenas tratam os casos de registo de nascimento.
Apesar da eficácia das campanhas de registo, muitas crianças, em especial as que vivem no mundo rural, estão ―fora
do sistema‖. São várias as razões que levam a esta situação, por um lado, os serviços prestados não chegam a todas as
tabancas do país, onde residem o grosso das crianças com menos de 10 anos de idade. Por outro, os pais não têm
consciência da importância do registo para a identidade oficial da criança. Repare-se que de acordo com o MICS 2010,
apenas 42% de partos ocorrem numa infra-estrutura sanitária. Assim, mesmo que exista uma sensibilização nessas infraestruturas, 58% dos casos perdem a oportunidade de serem sensibilizadas sobre registo da criança.
É importante sublinhar que o sistema de valores de determinados grupos sociais faz com que os nomes só sejam
atribuídos a crianças recém-nascidas depois de se ter realizado todo o ritual inerente à sua existência. Isto faz com que
muitas crianças não sejam registadas logo após a sua nascença3.

_________________________________________
1. Análise dos Mecanismos de Protecção Social e Assistência às Crianças na Guiné-Bissau (Towards Functional and Coordinated Mechanisms for
Child Protection in Guinea-Bissau), Cristina Udelsmann Rodrigues, Alfredo Handem, Ana Bénard da Costa, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas – INEP, Novembro de 2007, p. 24 e 25.
Regiões de Cacheu - das zonas visitadas, apenas três possuem delegacias de conservatórias de registo: Cacheu, Canchungo e São
Domingos.
2. Regiões de Oio - das zonas visitadas, têm delegacias de conservatórias de registo, as seguintes: Bissorã, Mansoa, Farim, Nhacra,
Olossato, Binar, Encheia e Mansabá.
SAB: existe uma conservatória do registo civil no centro da cidade e uma delegacia no Bairro da Ajuda.
3. Análise dos Mecanismos de Protecção Social e Assistência às Crianças na Guiné-Bissau (Towards Functional and Coordinated Mechanisms for
Child Protection in Guinea-Bissau), Cristina Udelsmann Rodrigues, Alfredo Handem, Ana Bénard da Costa, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas – INEP, Novembro de 2007, p. 24 e 25.
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EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO COM AS MULHERES E CRIANÇAS
Os dados recolhidos no nosso trabalho de campo confirmam a realidade ao nível da
insuficiência dos registos das crianças.
À pergunta ―conhecem casos de crianças que nunca foram registadas?” todos os
grupos de crianças entrevistadas responderam que sim e todas referiram que as situações de
crianças não registadas eram frequentes, não se tratando de casos isolados. ―Conhecemos
muitas crianças que não são registadas‖ e, nos próprios grupos entrevistados, encontrámos
sempre algumas crianças sem registo.
Uma das situações que mais nos foi reportada pelas mães foi a dificuldade de efectuar o
registo sem o pai, ou porque este está ausente ou porque não quer assumir a paternidade ou
mesmo por desconhecimento de quem é o pai. De acordo com as regras, é já possível o
registo pela mãe, instaurando-se posteriormente oficiosamente uma acção de investigação da
paternidade. No entanto, ou por desconhecimento das próprias mães ou dos serviços, essa
mensagem não tem chegado à população.

Por outro lado, há uma limitação ao nível legislativo, dado que a lei do registo civil obriga que o registo seja feito na
região de nascimento. Se os pais mudarem entretanto, serão obrigados a deslocar-se a esta região para registar a criança.
Querendo saber se é fácil registar crianças nas localidades que visitamos, perguntamos à população se «é fácil
registar as crianças?». A resposta que obtivemos à esta questão, nas três regiões objecto de estudo, é quase idêntica:
entre 76 a 82% das pessoas entrevistadas responde que sim.

O resultado referido, indicando a facilidade no registo, é interessante comparado com o que passa na
realidade, demonstrando que se é fácil registar crianças, muitos pais não registam os seus filhos apenas porque se
verifica uma falta de consciência da relevância do registo e por questões ligadas à tradição de certas etnias.

REGISTO DO DIREITO DE USO PRIVATIVO DA TERRA
Na Guiné-Bissau não existe direito de propriedade privada do solo4. Portanto, o que é passível de registo é o facto
de ser titular do direito de uso privativo da terra, que abrange o direito de utilizar, de explorar e de fruir da parcela de
terreno.
Este tipo de registo garante quem é o titular de direito, qual é o conteúdo de direito e quais são as delimitações do
terreno em causa. Portanto, é a solução para evitar problemas de titularidade e delimitação dos terrenos.

__________________________________________
4. Cfr. o artigo 12.º da CRGB, segundo o qual ―São propriedade do Estado o solo, o subsolo, as águas, as riquezas minerais, as principais fontes
de energia, a riqueza florestal e as infra-estruturas sociais.‖

126

Acontece que muito pouco se fala do registo predial e a sua eficaz realização não é fácil, uma vez que a delimitação
dos terrenos é difícil sem urbanização e uma boa parte do território nacional não está minimamente urbanizada.
Apesar de tudo existe registo predial, por isso tentámos saber qual é a percepção da população sobre a facilidade do
registo de aquisição de direito ao uso privativo da terra. As respostas que tivemos são muito desequilibradas. Em Bissau,
60% das pessoas entrevistadas dizem que é difícil, na Região de Cacheu 35% dizem que é difícil e na Região de Oio 26%
entende que é difícil.

As pessoas que dizem que é difícil realizar este registo em Bissau, apontaram como obstáculos a burocracia e
morosidade no procedimento, o custo elevado do registo e a corrupção.
Estes dados podem suscitar muitas questões. Será que, de facto, é mais difícil efectuar este registo em Bissau ou será que
nas regiões de Oio e Cacheu ainda não se fala muito neste registo e que, consequentemente, os entrevistados não compreenderam
bem o alcance da pergunta?
Estas dúvidas podem ser esclarecidas no terreno. Mas, na realidade, não é frequente, nos titulares de direito de uso
privativo de terra, especialmente nas regiões, a preocupação de registar os respectivos direitos.
Esta realidade é visível nas justificações das pessoas que disseram que é difícil efectuar este registo nas regiões de Oio
e Cacheu. De facto, por um lado, apontaram como obstáculos o custo elevado e a falta de estrutura para o efeito, uma
vez que (segundo os entrevistados) só há registo de propriedade em Bissau. Por outro lado, alguns dizem que não sabem
qual é a entidade competente para o efeito.
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ANEXO IX
DIFICULDADES DE ACESSO AOS DADOS
NOS

TRIBUNAIS VISITADOS E COMPARAÇÃO ENTRE DADOS
ESTATÍSTICOS DOS TRIBUNAIS

1. DIFICULDADES DE ACESSOS AOS DADOS NOS TRIBUNAIS

TRIBUNAL

DADOS EM FALTA

OBSTÁCULOS À RECOLHA DESTES DADOS

Sector Autónomo de Bissau
Regional de Bissau/
Vara crime

Faltam dados sobre
sentenças executadas

Sectorial de Quelélé

Não há nenhum dado

Sectorial de Pluba

Faltam dados do MP

Os dados sobre as sentenças executadas não
estavam organizados
Exigiram que apresentássemos um documento que
superiormente autorizasse o fornecimento desses
dados (para além de uma carta assinada pelo
Director da Administração de Justiça dirigida aos
operadores judiciários)
Os Delegados do MP não se disponibilizaram para
as entrevistas programadas e um deles disse que
não tinham dados para fornecer, porque o Tribunal
foi assaltado e levaram todos os processos que se
encontravam na sua sala, incluindo o livro de porta.

Região de Cacheu
Sectorial de
Canchungo/Cacheu

Faltam dados relativos às
sentenças executadas

Sectorial/São
Domingos

Faltam dados da
magistratura judicial

Sectorial de Bigêne/
Ingoré

Faltam dados relativos às
sentenças executadas
Faltam dados relativos às
sentenças executadas

Sectorial de Bula

Os dados sobre as sentenças executadas não
estavam organizados.
A equipa deslocou-se a São Domingos duas vezes,
mas o juiz não estava no Tribunal, pelo que o
oficial de diligências referiu não ter autorização
para fornecer aqueles dados.
Os dados sobre as sentenças executadas não
estavam organizados.
Os dados sobre as sentenças executadas não
estavam organizados.

Região de Oio
Regional de Bissorã

Faltam dados relativos aos
processos sentenciados e
executados

Sectorial de Farim

Não há nenhum dado

Sectorial de Mansoa

Não há nenhum dado

Durante o ano judicial de 2010 só registaram a
entrada dos processos. Não havia registo relativo
aos processos que chegam à fase de sentença e que
já foram executados.
O Tribunal na prática não funciona, sendo as
pessoas encaminhadas para o Tribunal de Mansoa.
Ninguém estava no Tribunal no momento da
deslocação a Mansoa (nem oficiais de diligência,
nem Juiz, nem Delegado do MP).
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II– COMPARAÇÃO ENTRE OS DADOS ESTATÍSTICOS NOS
TRIBUNAIS
Esta parte do anexo efectua uma comparação entre os dados relativos ao n.º de processos que deram entrada e
n.º de processos sentenciados entre os anos de 2005 a 2010. Os dados de 2010 foram recolhidos no âmbito do presente
estudo, enquanto que os dados anteriores constam dos dois relatórios mais aprofundados sobre o estado da justiça na
Guiné-Bissau1: o Relatório Preliminar Final do Estudo Diagnóstico do Sector da Justiça na Guiné-Bissau e o Relatório de
Formulação do PROJUST2. Importa, porém fazer as seguintes notas prévias quanto às limitações da comparação:
- Nenhum dos estudos referidos compilou dados de 2009, pelo que esse ano não consta da tabela;
- Não comparámos outros dados uma vez que o critério de recolha dos dados nos três estudos apresenta grandes
disparidades, por exemplo, os dados relativos a sentenças executadas simplesmente não foram recolhido nos estudos
anteriores;
- Nalguns casos os critérios de recolha de dados dos estudos não é anual mas bianual, pelo que essa referência
aparece a propósito desses dados;
- A legenda das siglas é a seguinte:
DND – dados não disponíveis
DNR – dados não recolhidos
TNE – Tribunal não existente
TNF – Tribunal que não está a funcionar na prática
* não cit. – Instituição não referenciada no estudo
N.º + N.º - Dados relativos a processo cível + dados relativos a processo crime

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CIRCULO

_____________________________________________
1. Relatório Preliminar Final – Estudo Diagnóstico do Sector da Justiça na Guiné-Bissau, Juliano Fernandes, Octávio Lopes (consultores),
Ismael Mendes de Medina (coordenador), Emílio Ano Mendes, Carla Isabel Mendes, Domingas Beatriz Furtado, Domingos Manuel
Correia, Lassana Camará (assistentes), Julho de 2008.
2. Guiné-Bissau Projust, Relatório de Formulação, Philomena Lopez, Augusto Mendes, Ansumane Sanha, Francisco Silva, Adam Stapleton,
Financiado pela União Europeia, Dezembro de 2009.
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Tribunais de Regionais

Tribunais de Sector
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ANEXO X
DADOS RELATIVOS À CONSCIÊNCIA JURÍDICA DA POPULAÇÃO
E CONHECIMENTO SOBRE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO
Procedimentos da justiça estadual:
Vejam-se
os
dados
da
tabela
infra
à
pergunta
feita
em
sede
à população “conhecem os procedimento da justiça estadual, por exemplo, como se apresenta uma queixa?”:

de

Região

Sim

Não

N.S/N.R

Cacheu

35%

47%

18%

Oio

34%

64%

2%

Bissau

35%

63%

2%

inquérito

Se cruzarmos com os dados da mesma pergunta feita às ONGs e asociações de base, verificamos o seguinte
resultado:
A população conhece os procedimento da justiça estadual, por exemplo, como se apresenta uma
queixa?

As ONGs respondem

Direitos humanos
Quanto ao nível de consciência jurídica quanto aos direitos humanos, pode-se afirmar que, no geral, as pessoas
têm uma certa consciência jurídica, particularmente no que respeita ao conhecimento dos direitos humanos. Vejam-se os
dados da tabela infra à pergunta “sabe o que são direitos humanos?”:
Região

Sim

Não

N.S/N.R

Cacheu

54%

33%

13%

Oio

60%

40%

_

Bissau

70%

23%

7%

Comparando os dados das três zonas geográficas, chega-se à conclusão que em Bissau, as pessoas parecem ter
mais consciência jurídica.
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No entanto, se cruzarmos com os dados da mesma pergunta feita às ONGs e asociações de base, verificamos o
seguinte resultado:

Legislação
Para finalizar, importa referenciar que, no que respeita ao conhecimento da legislação, fizemos uma inquirição
sectorial à população abrangendo apenas algumas organizações e associações de base que actuam na área de acesso à
justiça e protecção dos Direitos humanos, na protecção do direito das mulheres e crianças, na prevenção e gestão de
conflitos, na protecção dos refugiados e na protecção dos deficientes. Os resultados mostram que a totalidade afirmou
que a população desconhece em absoluto a legislação existente.

Dados relativos às mulheres (apurados em sede de djumbai com as mulheres):
Questões

Sim

Não

NR

Será que têm alguma ideia sobre: Funcionamento do SFJ (como se faz
uma queixa, por ex.)?

21.7%

60.9%

17.4%

0%

86.9%

13.1%

8.7%

82.6%

8.7%

Será que têm alguma ideia sobre: Legislação?
Será que têm alguma ideia sobre: Direitos Humanos?

PATROCÍNIO JUDICIÁRIO E UTILIZAÇÃO DE ADVOGADOS
Pergunta: “Alguma vez utilizaram os serviços de um advogado nomeado gratuitamente pelo Estado”. A
população responde:
Região

Sim

Não

Cacheu

3%

97%

Oio

_

100%

Bissau

_

100%

Assim, de todas as zonas estudadas, apenas na região de Cacheu 3% de pessoas responderam que. Tanto na região
de Oio como em Bissau, a totalidade dos inquiridos afirma nunca ter utilizado esse mecanismo de facilitação dos ―pobres‖
no acesso à justiça.
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Os dados demonstram ainda que uma parte população sabe que pode ter direito a um advogado oficioso nas
regiões (16% em Cacheu e 33% em Oio) e em Bissau (60% da população).

O facto de saber que esta possibilidade existe, não significa porém que conheçam com detalhe os trâmites do
procedimento necessário. Embora essa pergunta não tenha sido feita directamente, a percepção que resulta do trabalho
de campo (ao abordar esta questão) é no sentido de que existe uma ideia de que é possível ter direito a um advogado
mas que nem todas as pessoas que respondem afirmativamente à pergunta acima referida sabem verdadeiramente quais os
mecanismos a que devem recorrer nessa situação.
Durante o nosso estudo, perguntámos ainda à população (em sede de inquérito) se, mesmo pagando os seus
serviços, já alguma vez havia recorrido aos serviços de um advogado. Não deixa de ser interessante observar que apenas
5% dos inquiridos respondeu que tinha alguma vez recorrido aos serviços de um advogado.
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ANEXO XI
ENQUADRAMENTO JURÍDICO EXISTENTE RELATIVO
AO ACESSO À JUSTIÇA
A CRGB consagra o direito de qualquer cidadão recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os
seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei (princípio da tutela jurisdicional efectiva), não podendo a justiça ser
denegada por insuficiência de meios económicos (implicitamente prevendo o direito ao patrocínio judiciário) no seu artigo
32.º e, no seu artigo 34.º, e refere ainda que todos têm direito à informação e à protecção jurídica, nos termos da lei.
Dispõe a artigo 32.º da Lei Fundamental guineense que “Todo o cidadão tem o direito de recorrer aos órgãos
jurisdicionais contra os actos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo
a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos”. E o artigo 34.º do mesmo diploma reforça a garantia
constitucional no acesso à justiça ao estipular que “Todos têm direito à informação e à protecção jurídica nos termos da
lei”. E, no caso particular do direito processual penal, estabelece o artigo 42.º, n.º 3 que “O arguido tem direito a escolher
defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, estabelecendo a lei os casos e as fases em que
essa assistência é obrigatória”.
Porém, na prática, essas garantias constitucionais têm sido pouco utilizadas em virtude da falta do seu adequado
enquadramento normativo, só recentemente conseguido através do Decreto-Lei n.º 11/2010, de 14 de Junho, e
também por falta de um eficiente enquadramento prático, devido à inexistência de estruturas previamente criadas para os
serviços de consultoria e informação jurídica bem como de patrocínio judiciário às pessoas que delas precisam.

O Decreto-Lei n.º 11/2010, de 14 de Junho, vem regulamentar os supracitados artigos da lei magna que
consagram o direito ao patrocínio judiciário e consulta jurídica, definindo como objectivo fundamental assegurar
aos cidadãos condições eficazes de acesso ao direito e à justiça que lhes garantam o exercício ou a defesa dos seus
direitos.

Em primeiro lugar, importa distinguir conceitos, muitas vezes confundidos:
1) Consulta jurídica, que, nos termos do artigo 10.º do referido Decreto-Lei ―tem por finalidade proporcionar aos
cidadãos que o requererem o conhecimento dos seus direitos e deveres perante uma situação concreta da sua esfera
jurídica‖ para além de poder compreender a realização de diligências extrajudiciais ou actos de mediação ou
conciliação, conforme dispuser o regulamento de funcionamento dos Gabinetes de consulta Jurídica.
2) Apoio judiciário, que possui duas modalidades:
a. Dispensa de pagamento de custas, preparos, prévio pagamento de taxa de justiça, honorários do patrono
(artigo 13.º do referido Decreto-Lei);
b. Patrocínio judiciário, ou seja, a nomeação de um advogado e pagamento dos respectivos honorários
(artigo 14.º do referido Decreto-Lei).
O Decreto-Lei n.º 11/2010, de 14 de Junho, no seu artigo 4.º, prevê a celebração de acordos de cooperação
institucional entre o Estado, por intermédio do Ministério da Justiça, e a Ordem dos Advogados, enquanto entidade
representativa de todos os profissionais forenses, que compreenderá todas as modalidades de assistência judiciária
(consulta jurídica, apoio judiciário sob forma de dispensa, total ou parcial, de custas, de preparos e do prévio pagamento
de taxa de justiça, e apoio judiciário através do patrocínio oficioso) bem como as condições de prestação dos respectivos
serviços1.
____________________________________________
1. Sucede que a fixação de honorários para o advogado nomeado fica a cargo do juiz do processo e o pagamento só seja devido no fim
do mesmo, sendo que o seu cálculo depende, entre outros, do «trabalho desenvolvido» e da «complexidade do processo» (artigo 27.º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 11/2010, de 14 de Junho). Isto implica a necessidade do advogado nomeado arcar com as despesas de
deslocação, sobretudo para os tribunais do interior do país, tendo em conta que todos estes profissionais forenses, actualmente num
total de 92 e os respectivos estagiários, estão domiciliados profissional e efectivamente em Bissau.
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Para o serviço da consulta jurídica em concreto está prevista, nos termos do artigo 11.º deste diploma, a criação de
Gabinetes de Consulta Jurídica.
Um outro aspecto digno de destaque no referido diploma é a eliminação, por força dos artigos 17.º, n.º 2, e 18º, n. 2
in fine, da habitual e actual prática de exigência de duas ―certidões de pobreza‖ emitidos pela entidade camarária da área
de residência do interessado e pelo serviço de contribuições e impostos, respectivamente, como única forma de prova da
insuficiência de meios para constituir um advogado a titulo privado e oneroso. Na verdade, só a obtenção desses
documentos requeria da parte do interessado, que pretendia o recurso a esse mecanismo, o desembolso total de
aproximadamente 20.000 FCFA (10.000 FCFA por cada certidão), valor superior ao salário mínimo nacional em vigor
(19.200 FCFA), correspondendo, por isso, a mais um entrave ao acesso ao direito e à justiça. No actual diploma, prevê-se
que a prova da insuficiência económica deva ser feita através de ―todos os meios de prova admissíveis em direito‖.
A legislação de enquadramento da matéria relativa às condições de prestação de assistência judiciária pelo Estado
guineense, constituindo embora um marco fundamental para assegurar o Acesso dos Cidadãos à Justiça, foi-se revelando
insuficiente para garantir o apoio aos grupos mais vulneráveis da sociedade e à criação de condições efectivas de
aproximação doas cidadãos em geral à Justiça estadual.
Para ultrapassar os constrangimentos anteriormente identificados procedeu-se ao enquadramento jurídico das
actividades que o Governo, através da tutela do Ministério da Justiça e em parceria com o PNUD, a OA, Organizações da
Sociedade Civil, órgãos de justiça tradicional, autoridades públicas locais e outras associações comunitárias desejam
implementar como forma de garantir um efectivo acesso à justiça dos grupos de maior risco (subsidiariamente da
população em geral):
Aos cidadãos economicamente mais desfavorecidos
Aos grupos mais desprotegidos em função do género
Às camadas da população mais carecidas de protecção em razão da idade
Aos cidadãos iletrados
Aos privados da liberdade
O Decreto n.º 11, de 3 de Fevereiro de 2011 veio então materializar a criação do Gabinete de Informação e
Consulta Jurídica (GICJU) e os Centros de Acesso à Justiça (CAJ), sob a tutela directa do Ministério da Justiça. O GICJU é
o Gabinete coordenador de todo o mecanismo de acesso à justiça instituído neste decreto e os CAJ têm, entre outros, o
objectivo de promoverem, participarem e realizarem, nas respectivas circunscrições territoriais e para os grupos mais
vulneráveis, acções de divulgação e informação jurídica destinadas a tornar conhecido o direito e o funcionamento do
sistema de justiça junto da população em geral bem como prestar orientação e consulta jurídica aos grupos mais
vulneráveis, nos termos do decreto. O diploma prevê a criação, até ao fim do mês de Maio de 2011, dos seguintes
Centros de Acesso à Justiça (cfr. artigo 39.º do referido diploma):
a) Dois CAJ no Sector Autónomo de Bissau;
b) Um CAJ na Região de Cacheu, sediado em Canchungo;
c) Um CAJ na Região de Oio, sediado em Mansoa.
O GICJU funciona na tutela do Ministério da Justiça (cfr. n.º 2 do artigo 9.º do referido diploma). Os CAJ funcionam
sob a coordenação do GICJU e em articulação com a Ordem dos Advogados e as organizações da sociedade civil nos
termos a estabelecer mediante protocolos (n.º 3 do artigo 10.º do referido diploma). Estão já em fase de instalação os
quatro Centros de Acesso à Justiça para o exercício das actividades antes mencionadas em proximidade às populações e
devem entrar em funcionamento em 18/07/11.
Nas regiões de Cacheu e de Oio, nos Sectores com maiores dificuldades de acesso à sede do CAJ, serão
implementados, em articulação com as autoridades locais, Postos de Atendimento Sectorial (PAS).
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ANEXO XII
SITUAÇÕES EM QUE OS DIREITOS HUMANOS NÃO SÃO
SUFICIENTEMENTE ASSEGURADOS PELA JUSTIÇA TRADICIONAL
No trabalho de campo, apercebemo-nos de que muitas práticas costumeiras não asseguram, de forma suficiente,
os padrões de direitos humanos comummente aceites nas modernas sociedades e plasmados no Direito Internacional dos
Direitos do Homem. Os exemplos das situações que apontamos seguidamente derivam destas constatações bem como
dos resultados preliminares da segunda fase do Projecto de Recolha do Direito Consuetudinário.

Situação 1:
Pré-compreensões
e
“préconceitos” de que os intervenientes
na justiça tradicional padecem e que
resultam de questões culturais e
religiosas fortemente enraizadas (em
especial relativamente à posição da
mulher e criança, bem como à
aceitação incondicional da autoridade
do ―chefe‖):

Exemplo 1
Todas as etnias da Guiné (estudadas no Projecto de Recolha do Direito
Consuetudinário) aceitam com naturalidade, que o marido possa bater na
mulher, desde que não o faça com frequência e desde que não ponha em risco
a vida da mulher. Para muitos dos entrevistados nos djumbais com as
autoridades tradicionais, o marido tem “poder de correcção” sobre a mulher,
tal como um pai ou uma mãe o tem sobre um filho.
Exemplo 2
A justiça tradicional aceita também com naturalidade que uma mulher não
possa, por “mero capricho”, recusar-se a manter relações sexuais com o seu
marido. Nestas circunstâncias, aceitam que é legítimo o marido obrigar a
mulher a ter relações sexuais, pois, a relação sexual constitui um dos mais
elementares deveres conjugais que só podem ser incumpridos havendo razões
atendíveis, como razões de saúde.

Exemplo 3
Em caso de separação de um casal, havendo desentendimento sobre a tutela do filho, julga o poder tradicional que, nestas
circunstâncias, deve prevalecer a vontade do marido e admite-se que as mulheres não possam, nem requerer a tutela dos filhos
nem a propriedade de quaisquer bens junto das autoridades tradicionais em caso de separação do marido.
Exemplo 4
Na etnia fula, é considerada como um desrespeito relativamente às pessoas mais importantes da tabanca, o facto de a mulher
e o marido não aceitarem a solução que é apresentada para a reconciliação do casal: o castigo é o seu isolamento, deixando de
participar nas cerimónias mais importantes da tabanca e de contar com o apoio da comunidade para a resolução dos seus
problemas.

Situação 2:
Concepção dos tipos de pena a
aplicar, bem como dos métodos
de apuramento da verdade
admissíveis que reflectem uma
visão arcaica do Direito Penal e não
compatível com garantias mínimas
dos arguidos e/ou condenados

Exemplo 1
Na etnia manjaca, é crime roubar uma cabeça de gado bovino e não
bovino. A pena é a devolução da coisa, pagamento de multa em géneros
(animais e aguardente) a consumir por todos, incluindo a pessoa que roubou
ou uma surra.
Exemplo 2
Na etnia papel, não é crime torturar uma pessoa para conseguir uma
confissão ou o relato de actos relacionados com um crime que foi praticado.
Exemplo 3
Na etnia mancanha, é considerado crime perturbar a realização de uma
cerimónia fúnebre, sendo a pena aplicada as chicotadas.

Exemplo 4
Na etnia mandinga, as provas testemunhais e a utilização de certos versículos do Alcorão constituem os meios utilizados para fazer
a prova da prática de um crime.
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Situação 3:
Interferência
ou
mesmo
determinação
das
entidades
espirituais ou religiosas em todo o
processo de decisão das autoridades
tradicionais:

Exemplo 1
Na etnia manjaca, considera-se que podem ser utilizados testes espirituais
para apurar o culpado da prática de um crime, como a “prova de fogo nos
locais sagrados”, que consiste em colocar um metal no fogo e afirmar que
quem conseguir pegar nesse metal logo depois de ser aquecido e não se
queimar é inocente.
Exemplo 2
Na etnia mancanha, a tomada de decisão sobre a distribuição dos bens do
falecido só pode ter lugar depois de os espíritos serem consultados. As decisões
tomadas em matéria sucessória são obrigatórias e não são passíveis de discussão,
dado que correspondem à resposta dos espíritos sobre a matéria.

Exemplo 3
Na etnia balanta, podem ser utilizados testes espirituais, como derramar aguardente de cana no Irã (mandji) e o sacrifício de
animais, para ter a certeza de que uma pessoa praticou um crime.

138

ANEXO XIII
RELAÇÃO ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E A JUSTIÇA
TRADICIONAL E PREFERÊNCIAS DA POPULAÇÃO
RELAÇÃO ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA TRADICIONAL
Pergunta: “Existe, de facto, actualmente uma colaboração entre as autoridades estaduais e as
autoridades tradicionais?”
De acordo com os dados das entrevistas com as autoridades estaduais, a maioria (74%) entende que existe
colaboração entre elas e as autoridades tradicionais.

Pergunta: “É desejável a formalização da colaboração entre Justiça Estadual e Justiça Tradicional?”
De acordo com os dados recolhidos em djumbai com as autoridades tradicionais, 100% dos inquiridos respondem
que sim (muitos afirmam a necessidade de ser instituído o diálogo permanente entre estas duas formas de autoridades de
justiça).
De acordo com os dados das entrevistas às autoridades estaduais, a maioria também deseja esta colaboração (ver
gráfico).
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PERCEPÇÃO E PREFERÊNCIAS DA POPULAÇÃO
É, desde logo, demonstrativo que para a população inquirida nas regiões objecto de estudo, a percepção de justiça
coincida com ambas as formas de justiça abordadas: a justiça estadual e a justiça tradicional. Assim, à pergunta ―para si,
justiça significa: justiça estadual, justiça tradicional ou ambas?‖ a resposta à terceira opção prevaleceu e, quanto à
primeira e segunda opção as respostas foram mais ou menos equivalentes (ver gráfico).
Pergunta: “Para si, justiça significa: justiça estadual, justiça tradicional ou ambas?” (ver gráfico)

Pergunta: “Quando tem um problema jurídico prefere recorrer às autoridades estaduais de justiça ou às
autoridades tradicionais?”
De acordo com os dados do inquérito à população, enquanto nas regiões as pessoas preferem o recurso às
autoridades tradicionais (por uma maioria não muito significativa; 46% em Oio e 39% em Cacheu) e em Bissau (73%)
preferem claramente a justiça estadual.
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ANEXO XIV
JUSTIÇA PRIVADA
JUSTIÇA PRIVADA INDIVIDUAL
Ouvimos durante os inquéritos muitos relatos de fenómenos de justiça privada individual, a propósito da pergunta
―conhece algum tipo de conflitos que, no seu entender, provenha da má resolução de problemas jurídicos por parte das autoridades
estaduais de justiça?‖. Também durante as entrevistas com as outras entidades (em especial, ONGs e associações de base),
foram frequentes relatos de pessoas que preferem praticar uma acção ilícita de violência em relação a pessoas apanhadas a
tentar roubar ou cometer outro tipo de crimes do que conduzi-las às entidades estaduais competentes para a realização
de justiça. Os argumentos destas pessoas são recorrentemente o facto de a justiça estadual ―não funcionar‖, e o de que
levar estas pessoas para as entidades estaduais ―é o mesmo que colocá-las em liberdade‖, já que mesmo que venham a ser
condenadas não têm sítio para cumprir pena.
JUSTIÇA PRIVADA “ORGANIZADA”:
PRIMEIRO EXEMPLO: OS “N’KUMANS”
Uma primeira realidade a apontar para elucidar a situação é o caso dos ―N‟kumans‖. Estamos a falar de um grupo de
jovens da etnia balanta de uma certa fase dos rituais antes da fase de circuncisão. Perante a frequência das desordens e
brigas com catanas e navalhas nas cerimónias tradicionais da etnia balanta e a impotência das autoridades do estado a por
cobro esta situação, os ―N‟kumans‖ surgiram como pessoas com competência para garantir a ordem pública na
comunidade e durante as cerimónias.
Segundo dizem, conseguiram, de facto, diminuir a violência durante as cerimónias. Talvez por isso, na reunião de primeiro
encontro que tivemos com as entidades que colaboram na realização de justiça e ONGs e associações de base da Região
de Oio em Mansoa, uma pessoa defendeu a institucionalização destes grupos. O maior defeito apontado contra as acções
deste grupo é o método que utiliza para garantir a ordem – palmatórias e chibatadas. Importa salientar que actualmente já
não se ouve falar destes grupos, parecendo ter sido extintos.
SEGUNDO EXEMPLO: AS “MILÍCIAS”
A segunda realidade através da qual a comunidade procura dar soluções a problemas que persistem nas suas localidades
sem uma intervenção eficaz das autoridades estaduais. Para não se ficar com ideia de que fenómenos deste tipo não
acontece nas grandes cidades, decidimos apontar exemplos que acontecem na cidade de Bissau.
O Bairro de Reno tinha fama de ser um bairro que protege ladrões: dizia-se que as pessoas roubam no mercado de
Bandim e, de imediato, entram no neste bairro para não serem capturadas e que era muito perigoso andar neste bairro
durante a noite. De facto, as pessoas tinham medo de frequentar o bairro de Reno. Daí, a associação de moradores deste
bairro decidiu adoptar algumas medidas para ultrapassar esta situação. Uma das medidas era fazer patrulhas a noite e
capturar os malfeitores que operavam nesta zona. Mais uma vez, muitos acreditaram que conseguiram diminuir bastante a
criminalidade no bairro e, por outro lado, acusam esta associação de utilizar métodos que vão contra os direitos humanos
– a tortura. A mesma coisa aconteceu em relação ao Bairro de Caracol e Mindará.
TERCEIRO EXEMPLO: A “MANDJIDURA”
Podemos ainda referir os casos da chamada ―mandjidura‖, ou seja, regras produzidas por uma comunidade com vista a
erradicar um problema na comunidade. Furto ou roubo são problemas mais frequentes que procuram erradicar. Para este
efeito, produzem normas que obrigam quem roubar a pagar multas bem pesadas pelo objecto ou animal roubado.
A comunidade reúne-se, determina as normas e dá conhecimento das mesmas às autoridades estaduais.
O maior problema destas normas é a legitimidade dos seus autores, a desproporcionalidade das suas multas e a sua
eficácia. Normalmente as pessoas da tabanca roubada tentam obrigar o ladrão a pagar a todo o custo. Esta cobrança da
multa nem sempre se efectua pacificamente, casos há em que houve verdadeiras ―guerras entre tabancas‖, na medida em
que, por um lado, o violador tende a resistir contra o pagamento da multa, por esta ser elevada, por outro, as vezes a
população da tabanca roubada procura cobrar a multa, ainda que coercivamente, acabando por apanhar, por confusão,
animais de outras pessoas. Quando assim é, o litígio entre a tabanca da pessoa roubada e o ladrão transforma-se num
problema entre duas tabancas e acaba em ―guerra‖.
Interessante é o facto de, muitas vezes ser o ladrão a acabar por apresentar queixa contra as pessoas da comunidade,
junto das autoridades do sistema de justiça estadual, com o fundamento de que estes estão injustamente a tentar ou a
subtrair os seus bens tendo por base normas desconhecidas pelo Estado.
Para melhor se perceber este caso, juntamos cópias de dois relatos das comunidades na Região de Oio. Embora não nos
tivessem pedido confidencialidade, os documentos foram-nos dados em virtude de uma relação de confiança que se criou
com os investigadores, pelo que eliminaremos as referências aos nomes das tabancas em causa e dos signatários:
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ANEXO XV
ANÁLISE RELATIVA À VULNERABILIDADE
DOS REFUGIADOS E DEFICIENTES
REFUGIADOS
De acordo com dados oficiais, fornecidos pelo United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), existem
na Guiné-Bissau um total de 7679 refugiados e um número de 330 pessoas com pedidos de asilo pendentes. Grande parte
destes refugiados é proveniente de Casamance no Senegal e residem na Guiné-Bissau há muitos anos (alguns desde 1986),
sendo que outros provêm de outros países como a Libéria ou a Serra Leoa 1.
Do que nos foi possível apurar durante o nosso estudo, afigura-se que não existem razões estruturais que levem a
qualificar o grupo dos refugiados enquanto grupo vulnerável no acesso à justiça, uma vez que não sofrem problemas
específicos, nomeadamente de discriminação em função da sua diferente nacionalidade, que constituam
constrangimentos adicionais no acesso à justiça2

Relativamente a problemas específicos, eventualmente a dificuldade acrescida no acesso à documentação (que é
especificamente criada para os refugiados), justificaria uma maior atenção das entidades competentes 3, sendo que os
restantes problemas não se autonomizam ou distinguem dos problemas genéricos da restante população.

EXCERTO DO TRABALHO DE CAMPO EM DJOLMETE
A comunidade de Djolmete integra entre 500 a 550 refugiados e é uma comunidade antiga, que já
existia na época colonial. A maior parte dos refugiados que aí se concentram são provenientes de
Casamance, estando alguns na Guiné-Bissau desde 1986.
Nenhum dos grupos entrevistados se considerou um ―grupo vulnerável‖, afirmando inclusivamente
que as dificuldades que têm são as dificuldades comuns dos restantes guineenses, como, por exemplo,
acesso à terra, à bolanha para lavrar, ou problemas de segurança não especificamente ligados ao facto
de serem refugiados (falta de autoridades policiais na zona, existência de furtos, etc.).
Quanto a saber se sentem discriminados, todos os grupos responderam ainda que não sentem
qualquer discriminação na sociedade pelo facto de serem refugiados. Houve até quem afirmasse que
“agora somos como irmãos e gozamos dos mesmos direitos na sociedade” 4.
Quanto à questão da dificuldade na obtenção de documentação, todos os entrevistados
responderam que têm dificuldades em obter documentação, referindo-se especialmente ao cartão de
refugiado, e que esse é um processo muito moroso. Muitos afirmaram que os documentos que têm já
passaram de prazo e que é difícil deslocarem-se para os renovar. Mais acrescentaram que também os
seus filhos não têm acesso ao cartão de refugiado e dificilmente podem conseguir outra documentação
de identificação.

___________________________________________
1. Estes refugiados encontram-se espalhados por 47 sítios diferentes, especialmente na Região de Cacheu (Bachil, Ingoré, Bigene, Varela,
etc.), mas também em Bissau. Uma vez que a filosofia foi sempre a de integrar os refugiados junto da população, não existem
propriamente ―campos de refugiados‖ mas, nalguns casos, comunidades de refugiados, como é o caso de Djolmete, em Cacheu. Em
Bissau existiu já um campo de refugiados, mas foi desmantelado por volta de 2002. Como este campo se localizava na zona de Quelélé,
actualmente muitos dos refugiados que habitam em Bissau, estão concentrados nessa zona e na zona de Bor.
2. O facto de não se considerar os refugiados como um grupo especialmente vulnerável, não significa que não tenham problemas, alguns
relacionados com o seu estatuto. Assim, foram-nos apontados pelo UNHCR essencialmente duas questões: i) a questão do acesso à terra
(no interior), uma vez que tal acesso depende essencialmente da boa vontade da comunidade local; e ii) a questão da documentação.
3. Quanto à questão da documentação, que mais se prende com o objecto do nosso estudo já que o acesso à justiça dificilmente pode
ser garantido sem identificação, percebemos que uma parte dos cartões de refugiados que existem se encontram já caducados, pelo que
tomámos conhecimento de que o UNCHR tem estado a desenvolver esforços nessa matéria juntamente com a Comissão Nacional de
Refugiados (que não chegou a ser possível entrevistar por falta de disponibilidade dos seus elementos). Explicaram que nas comunidades existem
campanhas de registo de crianças como no resto do país e que, a partir dos 14 anos, mesmo os filhos dos refugiados teriam direito ao
―cartão de refugiado‖.
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DEFICIENTES
Na Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas
Portadoras de Deficiência5, o n.º 1 do artigo 1.º refere que «o termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais actividades essenciais da vida
diária, causada ou agravada pelo ambiente económico e social». Estão em causa restrições ou anomalias, capaz de motivar
diversas formas de descriminação dessas pessoas face a uma realidade cultural recheada de estigmas, como é a realidade
da Guiné-Bissau6.
Estima-se que mais de 12.000 pessoas na Guiné-Bissau são portadoras de deficiência.
Da entrevista tida com a Federação de Associações de Defesa e Promoção dos Portadores de
Deficiência da Guiné-Bissau, depreende-se que a vulnerabilidade dos deficientes concernente ao acesso à
justiça não resulta directamente do facto da pessoa ser portadora de deficiência, salvo em casos de necessidade de
recurso imediato à uma autoridade judicial para prevenir uma agressão iminente (como por exemplo o caso dos
deficientes motoras e/ou visuais), mas sim do facto dessa sua deficiência servir de impedimento, de acordo com a
nossa realidade cultural, para o exercício de uma actividade laboral remunerável. Foi referido que o sistema de
ensino da Guiné-Bissau carece de programas virados para o mercado de trabalho dos jovens em geral e muito
menos das pessoas portadoras de deficiência o que, consequentemente, as torna ainda mais vulneráveis, em
virtude da pobreza7.
Em conclusão, tal como no caso dos refugiados, não se nos afigura que os deficientes possuam uma especial
vulnerabilidade no que respeita ao acesso à justiça, mas apenas um grau de vulnerabilidade determinado pela sua
situação económica. Podemos, no entanto, considerar que a dificuldade no acesso ao mercado profissional
justificaria uma intervenção das entidades competentes.

_____________________________________________
4. À pergunta: “enfrentam constrangimentos no acesso à justiça?”, 50% dos entrevistados responderam que sim, mas referiram
constrangimentos gerais, não especificamente relacionados com o facto de serem refugiados. Os entrevistados afirmaram que não existem
problemas específicos dos refugiados e apontaram determinados problemas gerais: furtos, violência doméstica, violência contra crianças
(sobretudo os “meninos de criação”). Os refugiados referiram ainda que seria útil que as autoridades policiais na zona fossem reforçadas e
também que fosse reduzida da distância entre as populações e os tribunais.
5. Adoptada na Cidade de Guatemala, Guatemala em 7 de Junho de 1999, no vigésimo nono período ordinário de sessões da Assembleia
Geral.
6. Considerando a extrema importância da defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência contra todas as formas de
discriminação, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou no mais reduzido tempo, comparativamente a todas as outras convenções
internacionais, e com a maior participação da sociedade civil, a Convenção de Brasília (2007) sobre os direitos das Pessoas com
Deficiência. Esta convenção estabelece na alínea e) do seu Preâmbulo que a deficiência é um conceito em evolução e resulta da interacção
entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efectiva participação dessas
pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
7. Segundo o representante da referida Federação, uma ínfima parte dos seus associados (100 deficientes ao nível nacional, num total de
mais de 12.000 pessoas portadoras de deficiência) beneficiam, de alguns anos a esta data, de um subsídio trimestral do Estado no valor de
10.000 francos CFA, correspondente 111 francos CFA diário. A situação descrita motivou a seguinte pergunta da parte do representante
da Federação de Associações de Defesa e Promoção dos Portadores de Deficiência da Guiné-Bissau: ―se as pessoas que vivem com um
dólar diário são consideradas extremamente pobres, de acordo com a doutrina económica ortodoxa, como é que esses deficientes seriam
classificados?‖. Não havendo nível mais baixo de classificação de pobreza os deficientes serão considerados, assim, ―apenas‖
extremamente pobres, e no que se refere a assistência judiciária, têm o mesmo amparo de outras pessoas com menor poder económico.
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ANEXO XVI
TABELA DE DETIDOS E PRESOS VISITADOS

Tabela de visita ao centro de detenção da 1ª Esquadra
N°

Sexo

Idade

Motivo de
Detenção

Duração
da
Detenção

Duração da Duração de
Prisão
pena de
preventiva prisão

Advogados

1

H

Trafico de droga

3 Meses

Não teve advogado nem
defensor a oficioso

2

H

Suspeito de furto
23 do telemóvel

4 Meses

Idem

3

H

4 Meses

Idem

4

H

Suspeito do trafico
27 de droga
Condenado por
homicídio
(acidente de
25 viação)

5

H

Suspeito de trafico
21 de droga

2 Meses

Defensor Oficioso

6

H

Suspeito de trafico
53 de droga

45 Dias

Defensor oficioso

7

H

Suspeito de
49 ofensas corporais

2 Meses

Advogado

8

H

56 Desvio de fundos

9

H

Suspeito de
tentativa de furto
28 de carro

1 Mes

Não teve advogado nem
defensor oficioso

10

H

Suspeito de trafico
30 de droga

4 Meses

Não teve advogado nem
defensor oficioso

5 Meses

6 Anos

Teve advogado

Advogado
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Tabela da visita do centro de detenção da 2° Esquadra
N°

sexo Idade Motivo de Detenção

Duração
Duração
Anos de
de
da prisão
Condenação
Detenção preventiva

1

H

27 Injúria e difamação

8 dias

2

H

23

5 dias

3

H

20 Injúria e difamação

4 dias

4

H

37

Agressão física sobre a sua Irmã

4dias

5

H

Furto de uso da motorizado do
29 vizinho

2 dias

6

H

18 Agressão física

4 dias

7

H

Furto do brinco de ouro da filha
23 do patrão

5 dias

8

H

9
10

H
H

Homicídio

Advogados

Nenhum dos
detidos
beneficiou de um
advogado nem
um defensor
oficioso

Desaparecimento do gerador no
28 local de serviço
2 dia
Colaboração com a segurança de
um armazém de cimento no furto
29 de cimento
9 dias
30 idem
5 dias

OBS: como se pode constatar, na 1ª Esquadra os detidos estão nesta situação há mais tempo em relação à 2° Esquadra
porque, por um lado, a 1ª esquadra não só funciona como centro de detenção mas também como prisão, com efeito,
normalmente encontramos as pessoas que já estão a cumprir a pena de prisão efetiva, as pessoas que estão a cumprir
prisão preventiva, bem como as pessoas cujos processos já estão na posse do MP independentemente da decretação de
prisão preventiva ou não.
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ANEXO XVII
RELATO DAS DIFICULDADES NUM PROCESSO JUDICIAL DAS
MULHERES E CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Para além da dificuldade de trazer à luz do dia os casos de violência física e sexual contra crianças e mulheres,
por força de factores culturais, como a submissão e falta de autonomia (e de ―voz‖) destes grupos e por factores
emocionais, já que muitas vezes os agressores são familiares próximos, mesmo que a vítima queira denunciar a
violência depara-se, na Guiné-Bissau, com um confrangedor conjunto de dificuldades.

PRIMEIRO PASSO – A QUEIXA

Artigo 176.º do Código de Processo Penal (aquisição da notícia do crime)
“1. A notícia do crime adquire-se por conhecimento próprio de quem deva iniciar a investigação
que elaborará participação da ocorrência, mediante participação efectuada por outras
autoridades ou por denúncia apresentada por qualquer cidadão quando se tratar de crime
público e pelos titulares do direito de queixa nos crimes semi-públicos.
2. É dado imediato conhecimento da notícia do crime ao Ministério Público se não
tiver sido este quem ordenou a investigação, sob pena de nulidade”.
(Nota - Os crimes de ofensas corporais simples, o crime de ameaças, a difamação e
injúrias, de violação e de abuso sexual, todos eles típicos dos casos de violência
doméstica incluindo contra crianças, dependem de queixa1, ou seja, só a vítima2 pode
despoletar aquele processo, sendo, assim, qualificados como crimes semi-públicos.
Outra das especificidades dos crimes semi-públicos é que quem tem o direito de
apresentar a queixa também tem o direito de desistir da queixa, assim colocando fim ao
processo, sendo que essa desistência é possível na fase de inquérito e durante o
julgamento3).

Dado o fraco nível de instrução, a maioria das pessoas não sabe onde deve dirigir-se e desconhece o
funcionamento do sistema estadual de justiça, o que se agrava no interior do país já que, mesmo sabendo como proceder,
as estruturas são escassas e funcionam mal.
Sabemos já que a justiça tradicional não é uma alternativa viável, uma vez que, genericamente, é provida de grande
preconceito (e indiferença) relativamente às mulheres e crianças. Restam as ONGs ou associações de base, que
desempenham um importante papel ao nível das comunidades. Muitas das ONGs e associações que entrevistámos
afirmam ter ―salas de escuta‖ onde as vítimas se dirigem à procura de ajuda, outras referem que os seus membros são
conhecidos na comunidade e abordados pelas vítimas.
É importante perceber que a apresentação de uma queixa, quer à Polícia, quer junto do MP é gratuita,
independentemente do que possa acontecer na realidade.
_____________________________________________
1. É importante ter em conta o prazo para apresentação de queixa, nos termos do artigo 181.º do CPP: “O direito de queixa extingue-se
decorridos seis meses, a contar do momento em que o titular teve conhecimento do facto e dos autores, ou a partir da morte do ofendido,
ou da data em que ele se tornou incapaz”.
Cfr. Artigo 180º (Titulares do direito de queixa): 1. Quando o procedimento criminal depender de queixa, tem legitimidade para apresentála qualquer das pessoas a seguir indicadas, independentemente do acordo das medidas:
a) Quem estiver na situação descrita no artigo 66º, alínea a);
b) Se o ofendido morrer sem ter apresentado queixa nem ter renunciado a ela, o direito de queixa pertencerá ao cônjuge sobrevivo ou
legalmente equiparado, e aos descendentes e, na falta deles, aos ascendentes, irmãos e seus descendentes, salvo se algum deles tiver participado no
crime;
c) Quando o ofendido for incapaz por anomalia psíquica ou menor de 14 anos, o direito de queixa pertencerá ao seu representante legal e às
pessoas referidas no número anterior nos termos aí mencionados.
Nos termos do artigo 182.º: ―1. A renúncia expressa ou tácita ao direito de queixa obsta ao seu exercício posterior. A desistência impede a
renovação da queixa.
2. É admissível a desistência da queixa até ser proferida sentença em 1ª instância. A não oposição do suspeito é condição de validade da desistência.
3. A desistência julgada válida importa a absolvição da instância do suspeito e dos restantes comparticipantes a quem possa aproveitar (…)‖.
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Como fazer para apresentar uma
queixa?
Devo simplesmente resolver esta
questão junto da minha família ou
simplesmente calar-me porque
“quem leva alguém à justiça é o
seu pior inimigo”?
Devo
dirigir-me
à
justiça
tradicional?
Devo pedir ajuda a uma ONG?
Onde me dirijo?
Quais os custos da apresentação
da queixa?
E se for menor de 14 anos, como
posso fazer?

Quando a vítima é criança menor de 14 anos, dispõe o
artigo 180.º do CPP que ―o direito de queixa pertencerá ao seu
representante legal e às pessoas referidas no número anterior4 nos termos
aí mencionados”. A questão coloca-se, nos casos de violência
perpetrada por familiares, se o agressor não é, ele próprio o
representante legal da vítima, caso em que o menor parece ficar
tolhido de apresentar queixa. No entanto, parece-nos que, caso o
representante legal seja ele próprio o agressor, caberá ao serviço de
Curadoria de menores (junto do Tribunal Regional de Bissau)
defender os menores5. Resta acrescentar que este serviço não só
não se encontra descentralizado como é escasso em recursos, tendo
apenas quatro curadores e um assistente social (já para não falar das
condições de trabalho: uma sala apertadíssima com duas secretárias
para todos os técnicos, sendo que alguns trabalham na suposta ―sala
de atendimento‖).

Em segundo lugar, ainda que a vítima se dirija às
estruturas do sistema estadual de justiça – Polícia, MP e
tribunal –, quer por si mesma, quer porque foi
encaminhada por uma ONG, denunciando a prática
da violência e pretendendo que se instituía um
processo-crime contra o agressor, irá enfrentar
muitas dificuldades durante o processo.
Desde logo, por vezes, as autoridades
policiais apresentam resistências na aceitação das
queixas, por entenderem que os problemas de
violência doméstica são assuntos internos da família,
devendo ser aí resolvidos ou pelo poder tradicional
(ouvimos em várias entrevistas dizer que os problemas
familiares são ―normais no casamento‖ e que o que era
importante e da sua competência eram os ―roubos de gado‖).

E se a Polícia me disser para
resolver as questões com o meu
marido ou com a minha família
porque se tratam de “problemas
familiares”?
E se a Polícia/MP quiserem, eles
próprios, imediatamente resolver a
minha questão?

Por outro lado, por vezes as autoridades policiais arrogam-se à tentativa de resolução do caso, mediante
conversas com o agressor, ou seja, tentativas de mediação e conciliação ou até mediante uma espécie de ―julgamento
sumário‖, após o qual tomam uma decisão e ordenam aos particulares que cumpram. Aqui devemos distinguir os casos
em que pode haver um abuso da autoridade por mera prepotência (e/ou ignorância), daqueles casos em que não existe
uma estrutura judicial em funcionamento na zona onde ocorre a violência. Nestes últimos casos, as autoridades policiais
podem sentir-se impelidas a agir por entenderem que mais vale uma intervenção ―à margem da lei‖ do que nenhuma
intervenção.
Importa ainda destacar que são claramente insuficientes os serviços especializados na questão da violência contra
mulheres e crianças: no interior do país, poucas foram as esquadras nas quais verificámos a existência de mulheres
polícias, e em nenhuma existe sequer uma pessoa especializada nesta matéria.
_________________________________________
4. Alínea b) do artigo 180.º do CPP: b) Se o ofendido morrer sem ter apresentado queixa nem ter renunciado a ela, o direito de queixa
pertencerá ao cônjuge sobrevivo ou legalmente equiparado, e aos descendentes e, na falta deles, aos ascendentes, irmãos e seus descendentes, salvo
se algum deles tiver participado no crime;
5. Assim, o artigo 12.º do Estatuto de Assistência Jurisdicional aos Menores do Ultramar refere que ―1. O curador tem a seu cargo velar
pelos interesses e defender os direitos dos menores, podendo exigir aos pais, tutores ou pessoas encarregadas da sua guarda todos os
esclarecimentos de que careça para o efeito.
6. Compete ao curador exercer as funções especialmente indicadas na lei, designadamente a de representar os menores em juízo, como parte
principal, devendo ser ouvido em tudo o que lhes diga respeito; pode intentar acções e usar de quaisquer meios judiciários, nos tribunais de menores,
em defesa dos interesses e direitos dos menores, prevalecendo a sua orientação no caso de divergência com a do representante legal dos menores‖.
Artigo 50.º (Legitimidade)
“1. O Ministério Público tem legitimidade para promover o processo penal.
2. Quando o procedimento criminal depender de queixa, do ofendido ou de outras pessoas, é necessário que essas pessoas dêem conhecimento do
facto ao Ministério Público, para que este promova o processo.
3. A queixa é válida quer seja apresentada ao Ministério Público, quer seja às autoridades policiais, que a comunicarão àquele”.
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Há algum serviço especializado no
tratamento deste problema onde me
possa dirigir?
Será que posso beneficiar
assistência social ou psicológica?

de

Em Bissau, registámos com agrado a existência da Brigada
de Protecção de Menores, Mulheres e Família – um serviço
da da Polícia Judiciária, recentemente criado, que possui
agentes especializados para receber e atender crianças
ou casos de violência doméstica (composto por um
inspector, um sub-inspector e sete agentes, sendo que
no total só dois dos agentes são mulheres). É porém
claramente insuficiente para todo o país. Existem
ainda em Bissau um serviço especializado para este
tipo de casos junto do Ministério do Interior.

Esta situação é ainda mas difícil tendo em conta que
não há assistentes sociais ou outros recursos humanos com
formação para lidar com sensibilidade com estes casos.
Ou directamente, ou posteriormente à queixa na polícia, a vítima pode conseguir chegar ao
Ministério Público. Em relação ao Ministério Público, também nos foram relatados casos em que os delegados
pretendem resolver as situações naquela fase do processo, sem que tenham legitimidade para tal, no entanto, parecem
ser casos bastante mais isolados do que junto das autoridades policiais. Outro eventual problema pode ser a demora na
passagem do processo entre a polícia e o Ministério Público.

SEGUNDO PASSO – O INQUÉRITO
Artigo 193.º do CPP (fins do inquérito)
―O inquérito é a parte da investigação destinada a recolher provas e a realizar as diligências
necessárias à descoberta de um crime e da responsabilização dos seus autores‖.

Grosso modo, depois da entrada da queixa, o Ministério Público abre a investigação para determinar se tem provas
suficientes que levem a uma acusação ou se, pelo contrário, não recolhe matéria de facto suficiente, pelo que arquivará o
inquérito. Durante a fase de inquérito a maior parte das diligências são tomadas pelas autoridades policiais, mas sob a
direcção do Ministério Público.
Nesta fase, alguns problemas se podem colocar, sendo que alguns são de
carácter genérico (ocorrem em todas as investigações) e outros especificamente
da realidade guineense.

Como provar que as
agressões existiram?
Como provar que foi a
pessoa X o agressor?
Como é que os
serviços vão fazer se
não têm condições
para recolher a prova?

_____________________________________________
7. É importante ter em conta o prazo para apresentação de queixa, nos termos do artigo 181.º do CPP: “O direito de queixa extingue-se
decorridos seis meses, a contar do momento em que o titular teve conhecimento do facto e dos autores, ou a partir da morte do ofendido,
ou da data em que ele se tornou incapaz”.
8. Cfr. Artigo 180º (Titulares do direito de queixa): 1. Quando o procedimento criminal depender de queixa, tem legitimidade para
apresentá-la qualquer das pessoas a seguir indicadas, independentemente do acordo das medidas:
a) Quem estiver na situação descrita no artigo 66º, alínea a);
b) Se o ofendido morrer sem ter apresentado queixa nem ter renunciado a ela, o direito de queixa pertencerá ao cônjuge sobrevivo ou
legalmente equiparado, e aos descendentes e, na falta deles, aos ascendentes, irmãos e seus descendentes, salvo se algum deles tiver participado no
crime;
c) Quando o ofendido for incapaz por anomalia psíquica ou menor de 14 anos, o direito de queixa pertencerá ao seu representante legal e às
pessoas referidas no número anterior nos termos aí mencionados.
9. Nos termos do artigo 182.º: ―1. A renúncia expressa ou tácita ao direito de queixa obsta ao seu exercício posterior. A desistência impede a
renovação da queixa.
2. É admissível a desistência da queixa até ser proferida sentença em 1ª instância. A não oposição do suspeito é condição de validade da desistência.
3. A desistência julgada válida importa a absolvição da instância do suspeito e dos restantes comparticipantes a quem possa aproveitar (…)‖.
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É sempre difícil estabelecer a ligação entre os factos e o seu autor: havendo um princípio geral de presunção de
inocência, é preciso, através de meios de prova como testemunhas, depoimento do arguido, documentos ou perícias,
estabelecer com algum grau de certeza que o arguido cometeu aqueles factos.
Os problemas genéricos são a dificuldade de prova do tipo de situações ligadas à violência física e sexual: é preciso
recolher imediatamente as chamadas provas físicas (marcas de violência, sémen, sangue, etc.), sendo importante que a
vítima denuncie a violência o mais depressa possível após a prática dos factos caso contrário as provas perdem-se.
Se essas dificuldades genéricas estão sempre presentes, na Guiné-Bissau ouvimos relato de outro tipo de
dificuldades.
Em primeiro lugar, as dificuldades logísticas que vão, desde a ausência de condições condignas de trabalho (que
incluem falta de canetas, papel, mesas para trabalhar, falta de electricidade, etc.) à inexistência de meios para deslocação
aquando da realização das diligências, o que, associado aos baixos salários provoca uma de duas situações: ou os agentes
policiais/MP nada fazem, ou cobram dinheiro às vítimas para poderem realizar algumas diligências. Aqui, dois tipos de
situações são possíveis: ou cobram quantias excessivas, aproveitando-se da desculpa da ―falta de condições‖ para proveito
próprio, ou, mesmo que se limitem a cobrar a deslocação por impossibilidade financeira, não há qualquer título legal que
lhes permita cobrar dinheiro aos particulares por essa razão.
Outra das dificuldades está na notificação do arguido e testemunhas para prestarem declarações: no interior do
país (em Cacheu e Oio) é preciso normalmente uma deslocação à tabanca que, por vezes, é distante, colocando-se a
questão acima descrita das deslocações. Para além disso, foi-nos dito várias vezes que quando são os oficiais de diligências
ou as autoridades policiais a deslocarem-se, ―ninguém na tabanca sabe onde estão as pessoas em causa‖, tornando muito
difícil a notificação. Por esta razão, é pedida colaboração às autoridades tradicionais para as notificações pois, dado o seu
conhecimento da comunidade e dada a confiança de que beneficiam na tabanca, conseguem efectivamente proceder às
notificações. Resta acrescentar que não há qualquer compensação prevista para estas entidades tradicionais.
Se a notificação é levada a cabo em Bissau, a dificuldade é
outra: prende-se com a ausência de urbanização da cidade e, em
consequência, de não haver uma morada ou uma morada fiável, ao
contrário do que é habitual noutros países. Assim, muitas vezes a
morada indicada pela vítima é ―Bairro do Enterramento‖ ou ―Bairro
da Ajuda‖. Ora, sendo os bairros muito populosos e de grande
dimensão é quase impossível descobrir o notificando, sendo que a
mesma atitude que é relatada na tabanca, é também descrita em
Bissau: ―ninguém sabe quem é fulano ou onde é que mora‖.
A vítima é ouvida, em sede de inquérito. No entanto, dada a falta de
pessoal especializado nestes casos, não é certo que a inquirição seja
levada a cabo da forma mais adequada, nomeadamente evitando a re
-victimização. Outro aspecto altamente preocupante, não só nesta
como em todas as fases do processo, é a dificuldade em manter a
estrita confidencialidade nestes casos. Apesar do segredo de justiça
e da especial sensibilidade destes casos, muitas vezes nos foi dito
a informação circulava, o que aumenta o risco da estigmatização da vítima e
agressor...

Como é que os serviços vão
fazer se não têm meios de
deslocação para notificar o
arguido e testemunhas?
Como é que os serviços vão
fazer, se não se sabe bem onde
moram
as
pessoas
que
querem notificar?
E se me pedirem dinheiro para
esta notificação?
Como vou fazer para não ter
que contactar o agressor
que
da eliminação de provas por parte do

TERCEIRO PASSO – O JULGAMENTO

Artigo 214.º do CPP (apreciação da acusação)
“1. Recebidos os autos no tribunal, o juiz conhecerá da competência,
da legitimidade, das nulidades e de outras excepções ou questões
prévias que possa, desde logo, apreciar e que sejam susceptíveis de
obstar à apreciação do mérito da causa.
2. Se considerar a acusação totalmente infundada profere despacho
de rejeição, caso contrário recebe a acusação e designa dia para
julgamento (…)”.

As dificuldades logísticas são aqui semelhantes às apontadas para as outras fases do processo, como as deficientes
condições de trabalho, os baixos salários, as dificuldades na realização de diligências, como as notificações (não nos
esqueçamos de que toda a prova deve ser novamente produzida na audiência de julgamento), e já são dificuldades
suficientes para ser raro encontrar quem as vença no dia-a-dia e efectivamente desempenhe bem a sua função.
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Acrescem a estas dificuldades logísticas, no interior do país
(em Cacheu e Oio), a falta de disponibilização das instalações para
residir, quer para o juiz quer para o delegado do MP (ou para o
curador de menores), o que provoca a ausência física destes
magistrados no local: muitas vezes nos deslocámos aos
tribunais e nos deparámos com a situação de não estar
ninguém. Em várias situações, percebemos que quer o juiz,
quer o delegado do MP, vão ao tribunal em dias prédeterminados da semana ou mesmo quando podem/
querem.
Outra das situações complicadas é a acumulação de
tribunais pelo juiz e delegado do MP: não tendo o dom da
ubiquidade, os magistrados não podem estar em dois ou três
tribunais ao mesmo tempo. Estas dificuldades específicas
parecem ser a grande causa da morosidade dos processos
ou de, como é o caso do Tribunal de Sector de Nhacra, ―nunca os
processos chegarem ao fim‖.

E se, sempre que me dirijo ao
Tribunal, não encontro ninguém?
E se me dizem que tenho que ir a
outro Tribunal, muito longe de
onde vivo, porque o meu Tribunal
não está a funcionar?
E se os juízes têm medo de
prosseguir com o processo porque
o agressor é muito conhecido ou é
perigoso?

Um aspecto apontado, especialmente pelos magistrados envolvidos em processos-crime, é a falta de condições de
segurança pessoal para si e para as suas famílias. Referem que, mesmo que o Estado não possa garantir-lhes estas
condições, os baixos salários não lhes permitem contratar seguranças privados ou equipar as suas habitações com
condições de segurança. E garantem que as ameaças são frequentes.
Também a inexistência de um diploma sobre protecção de testemunhas (ou de qualquer preocupação neste
sentido por parte das entidades competentes) contribui para um estado de insegurança dos intervenientes neste tipo de
processos que não ajuda à descoberta da verdade material.
Um fenómeno curioso que nos foi relatado no Tribunal Regional de Bissau é o facto de quer a vítima, quer o
agressor, quer outros intervenientes processuais acharem que têm o direito de falar com o juiz ou o delegado do MP
quando pretendem, e baterem simplesmente à porta para perguntar o estado do processo e para dizerem aquilo que
acham que devem dizer. Isto demonstra ainda uma outra dificuldade da população guineense na destrinça entre a
instituição (ou o papel institucional) e a pessoa nas várias instituições: ao confundir as duas, diminui o respeito pelas
instituições e aumenta a confusão quanto ao seu papel e limitações no seu exercício.
Não vou precisar de um
advogado?
Não é melhor desistir da
queixa, porque sinto
medo das consequências?

É importante perceber que, no processo penal, o Ministério Público
promove a acção penal, pelo que as vítimas de violência não são
obrigadas a constituir um advogado, salvo se quiserem constituir-se
como assistentes. Neste caso, têm obrigatoriamente de constituir um
advogado, nos termos do n.º 1 do artigo 69.º do CPP.
Para dar uma noção dos preços dos serviços dos advogados,
recorremos à ―tabela de honorários mínimos‖ da Ordem dos Advogados.

De acordo com esta tabela, verificamos que para apresentação de uma queixa-crime, um advogado cobrará
240.000 FCFA. Para o julgamento de crimes puníveis até 3 anos de prisão (por exemplo, ofensas à integridade física
simples), cobra 250.000 FCFA. Para o julgamento de crimes puníveis até 5 anos de prisão (por exemplo, ofensas à
integridade física graves), cobra 300.000 FCFA.
Outro dos possíveis obstáculos à finalização do processo (quer durante o inquérito quer durante o julgamento) é
a possibilidade de desistência da queixa por parte da vítima, consequência da circunstância de os crimes associados à
violência serem quase todos de natureza semi-pública. Não há muito a dizer se a desistência corresponde
verdadeiramente à vontade da vítima (embora seja nossa convicção de que os bens jurídicos em causa justificariam a
qualificação como crime público da violência doméstica), mas este tipo de crime envolve uma grande componente de
manipulação e pressão psicológica (até por força da proximidade, se estivermos perante violência doméstica), pelo que
não é despropositado assumir que muitas das vezes a vítima desiste por força dessa pressão, quer da parte do agressor
quer também da comunidade: ouvimos muitas vezes dizer que ―quem te leva ao tribunal é o teu pior inimigo‖. A qualificação
como crime público de um crime de violência doméstica suficientemente abrangente para incluir os tipos penais acima
referidos evitaria o risco desta pressão e manipulação: desapareceria a possibilidade de desistência da queixa com a
consequência que a lei lhe atribui de finalização do processo (―absolvição da instância‖).
Uma possível preocupação, ligada à manipulação e pressão psicológica a que a vítima está sujeita, é a utilização de
mecanismos de prova como a acareação, previstos no Código de Processo Penal, que colocam em contacto directo a
vítima com o agressor. Especialmente em casos de vítimas crianças, este tipo de mecanismos pode ser, ele próprio, uma
reprodução da violência a que a vítima está sujeita, pelo que devem ser utilizados com a maior precaução.
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Será que não é
melhor chegar a
um acordo com o
agressor, como
me está a sugerir
o juiz?

Também a tentativa de conciliação a que o juiz é obrigado a proceder no início
da audiência, caso esteja perante um crime semi-público, faz pouco sentido nos
casos de violência doméstica: porque coloca em contacto directo a vítima com o
agressor, e também porque, por força da especial vulnerabilidade deste tipo de
vítimas (especialmente se estão em causa crianças), pode haver uma tendência
de, mesmo chegada àquela fase processual, deitar tudo a perder através da
celebração de um acordo. Acresce que a mentalidade e tradição africanas
privilegiam muito a conciliação, pelo que pode haver a ideia de que se o juiz está
a propor aquela solução, deve ser a melhor a tomar…

QUARTO PASSO – A EXECUÇÃO DA SENTENÇA
Artigo 302.º do CPP (início e termo da prisão)
“1. Os réus condenados em pena de prisão efectiva iniciam o cumprimento
da pena apôs entrarem no estabelecimento prisional e terminam-no com a
libertação durante a manhã do último dia da pena.
2. A entrada e a saída do estabelecimento prisional, para início e fim de
cumprimento de pena, efectua-se mediante mandado do juiz do processo‖.

Se, depois de todas as dificuldades elencadas, o Ministério Público,
representando a vítima, conseguir obter uma sentença de condenação do
agressor a uma pena privativa de liberdade, coloca-se a vexata quaestio de
saber onde é que o condenado vai cumprir aquela pena.
Não havendo ainda instalações prisionais adequadas em funcionamento, mas
apenas centros de detenção em avançado estado de degradação junto das
esquadras de polícia, das duas uma: ou os condenados cumprem pena
naquelas instalações, que não cumprem os padrões mínimos de adequação e
salubridade, ou permanecem em liberdade.

Como vou fazer
para me proteger
no futuro, se o
agressor não vai
para
a
prisão,
porque não há
prisões?

As penas alternativas previstas no Código Penal (como a prestação de
serviço em favor da comunidade) parecem não conhecer grande aplicação prática e,
mesmo
que fossem aplicadas, exigências de prevenção especial e geral justificam que, em
determinados
casos, as penas mais adequadas sejam efectivamente as penas de prisão.
É verdade que estão prestes a entrar em funcionamento as instalações de Mansoa e Bafatá, com uma capacidade de cerca
de 30 presos cada, o que é positivo mas não suficiente para todo o país.
É paradigmático um relato que nos foi feito por um magistrado judicial e que passamos a reconstituir: ―estava
numa discoteca à noite e vejo uma cara conhecida mas não me lembrei imediatamente de quem era. Essa pessoa veio ter comigo e
disse-me que me ia oferecer uma cerveja. Eu, ainda sem me lembrar que era, aceitei. Ele então disse: “não se lembra de mim? Fui
julgado por si e condenado à pena de prisão…” disse-o sorridente e inofensivo, mas eu fiquei muito nervoso com aquela situação,
pois lembrei-me do crime de homicídio que ele cometeu e de todos os pormenores da história. É muito difícil ver tantos condenados
em liberdade‖.

AFASTAMENTO DAS VÍTIMAS DO AMBIENTE DE VIOLÊNCIA/AGRESSOR
Mesmo que a vítima ―consiga‖ uma condenação, ou ainda durante o processo, caso o
agressor seja familiar e haja necessidade de afastamento, as vítimas de violência
não têm nenhuma casa de acolhimento dirigida especificamente para esta
Será que não posso
situação. Não há um serviço de assistência social organizado e suficiente
afastar-me
desta
sequer para acompanhar as vítimas em tribunal…
violência, indo para uma
No caso das mulheres com alguma possibilidade económica (o que não é
casa de acolhimento
frequente), as mesmas podem recomeçar a sua vida longe da violência, no
onde me sinta segura e
entanto, são mais frequentes os casos das mulheres dependentes
possa
recomeçar
a
financeiramente do marido e sem escolaridade suficiente que lhes permita
minha vida?
outras alternativas, senão permanecer numa situação de violência, até
porque normalmente estas mulheres têm a seu cargo filhos que se
encontram numa situação de total dependência.
No caso das crianças, a situação é talvez ainda mais dramática, pois a
alternativa à violência é muitas vezes a rua. Neste caso, existem algumas instituições
vocacionadas para o acolhimento de órfãos e, acessoriamente, para casos de violência, mas nenhuma especialmente
vocacionada para estes casos (e mesmo as que acessoriamente se podem ocupar destes casos não têm, de momento,
capacidade sobrante para fazer face às necessidades).
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ANEXO XVIII
RESUMO DE DADOS RELATIVOS À
VULNERABILIDADE DAS MULHERES
I- CAUSAS DE VULNERABILIDADE ESTRUTURAIS DAS MULHERES
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Pergunta: “É admissível para a comunidade (ou seja, não é considerado crime) o marido bater na
mulher?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 91 % das entrevistadas afirmaram que a sociedade não
considera crime o marido ou namorado bater na mulher (ver gráfico).

Pergunta: “Acha que a sociedade pensa que é crime o marido ou namorado obrigarem a mulher a
ter sexo contra a sua vontade?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 56% responderam que a sociedade não compreende
como crime o marido ou namorado obrigarem a mulher a ter sexo contra a sua vontade (ver gráfico).
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POSIÇÃO SUCESSÓRIA DAS MULHERES NO DIREITO CONSUETUDINÁRIO
Pergunta: “ Em caso de morte do marido as mulheres podem herdar os bens de acordo com os
usos e costumes?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 57% responderam que não. Segundo os costumes e usos
tradicionais de algumas etnias após a morte do marido os bens de maior valor económico são herdados pela família do
marido (ver gráfico).

HERANÇA DA MULHER
Pergunta: “Em caso de morte do marido a mulher é “herdada” por um de seus familiares?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, quando inquiridas sobre se, acordo com os costumes e
usos tradicionais, elas são ―herdadas‖ por um dos familiares dos maridos, 87% das mulheres responderam que sim (ver
gráfico).
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II- CAUSAS DE VULNERABILIDADE DAS MULHERES NO ACESSO À JUSTIÇA
Constrangimentos no acesso à justiça
Constrangimentos genéricos
Pergunta: “os problemas estruturais que enfrentam consubstanciam constrangimentos no acesso à
justiça?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 87% das entrevistadas acreditam que os problemas
estruturais (analfabetismo, desconhecimento da legislação e dos direitos humanos, pobreza, discriminação de género,
factores culturais, submissão da mulher frente ao homem) constituem constrangimentos no acesso à justiça estadual (ver
gráfico).

Serviços específicos para lidar com casos relativos às mulheres:
Pergunta: ―Há mulheres no seu serviço para prestar apoio especialmente às mulheres vítimas de
crime?”
Esta pergunta foi feita às autoridades policiais, no intuito de saber se estão minimamente preparadas para lidar
com casos de violência contra a mulher, por exemplo, violações. As respostas em todas as zonas são maioritariamente
negativas (83% em Oio, 75% em Bissau e 63% em Cacheu; ver gráfico).
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TRATAMENTO PELO SEJ
Discriminação em função do sexo:
Pergunta: “Sentem algum tipo de diferença (para pior) de tratamento em relação aos homens no
SEJ?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 48% referem ser tratadas de forma diferente (para pior)
pelas autoridades estaduais de justiça (ver gráfico).

Quando se perguntou aos intervenientes da justiça estadual “Como eles classificariam a posição das
mulheres face à concretização dos direitos humanos?”, os dados demonstram que existe algum nível de
consciência acerca das discriminações contra as mulheres, nas três regiões alvo do estudo. Os dados apontam que os
intervenientes da justiça estadual consideram (maioritariamente) má a situação das mulheres relativamente a violação dos
direitos humanos (ver gráfico).
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TRATAMENTO PELAS AUTORIDADES TRADICIONAIS
Pergunta: “Costumam recorrer às autoridades tradicionais para resolver algum tipo de conflitos?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 83% responderam que recorrem às autoridades
tradicionais para resolução dos conflitos e apenas 17% responderam que recorrem a outras vias (ver gráfico).

Pergunta: “As mulheres são sempre ouvidas na resolução dos conflitos que lhe dizem respeito?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 48% afirmam que não são ouvidas na resolução dos
conflitos que lhes dizem respeito (ver gráfico).
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Segundo os dados dos djumbais com as mulheres, 52% referem ser tratadas de forma diferente (para pior) pelas
autoridades tradicionais de justiça em comparação com os homens (ver gráfico).
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ANEXO XIX
RESUMO DE DADOS RELATIVOS ÀS CAUSAS
DE VULNERABILIDADE DAS CRIANÇAS
I - CAUSAS ESTRUTURAIS DE VULNERABILIDADE DAS CRIANÇAS
PROBLEMAS DAS CRIANÇAS
Pergunta: “Quais são os maiores problemas que acham que as crianças enfrentam nesta zona em
termos de violações dos direitos humanos?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, estas apontam como maiores problemas (ou violações dos
direitos humanos) que enfrentam, os seguintes (ver gráfico):
Quais são os maiores problemas que acham que as crianças
enfrentam nesta zona em termos de violações dos Direitos
Humanos?
As crianças respondem:
27%
19%

13%
8%

6%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

TRABALHO INFANTIL
Pergunta: “As crianças que conhecem trabalham normalmente? (na bolanha, no comércio, nos
transportes públicos, etc.)”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, todas as crianças entrevistadas (100%) respondem que
sim.
De acordo com os dados dos djumbais das mulheres, a esmagadora maioria, 91% responde que sim, respondendo
as restantes que não sabem/não respondem (ver gráfico).
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Pergunta: “Esse trabalho impede as crianças de irem à escola?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, 69% das crianças responderam que sim, o que demonstra
que a tendência de o trabalho impedir o acesso à escola é efectivamente preocupante, mas 31% das crianças responderam
que não (ver gráfico).

Pergunta: “Para uma menina ir à escola é mais difícil do que se for um menino?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, as respostas foram quase unanimemente no sentido de
que sim, ou seja, de que para uma menina ir à escola seria mais difícil do que para um menino, excepto em Bissau, onde
parece existir maior paridade no acesso à escola (ver gráfico).

VIOLÊNCIA FÍSICA
Pergunta: ―as crianças que conhecem costumam sofrer maus tratos?‖
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, as respostas foram esmagadoramente positivas (100%
crianças entrevistadas em djumbai respondeu que sim).
Pergunta: ―a que tipos de castigos corporais estão sujeitas?‖
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, as crianças responderam que eram sujeitas desde surras a
proibição de comer, queimaduras, cortes nas mãos ou nos pés, proibição de dormir ou até ficar de joelhos em cima das
pedras (ver gráfico).
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Pergunta: “É normal os pais baterem nos seus filhos ou crianças a seu cargo?”
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, 69% responde que sim, versus 22% que não.

VIOLÊNCIA SEXUAL
Pergunta ―Ouviram falar de violência sexual contra as crianças?‖
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, 100% responderam que sim.

MGF/E
Para clarificar conceitos, e perceber que há vários graus de intensidade desta tradição, optamos por transcrever
parte do artigo de FATUMATA DJAU BALDÉ denominado «O fanado da mulher versus mutilação genital feminina», no estudo
sobre os Direitos das Crianças1:
____________________________________________
1. Direitos das crianças: a legislação face à tradição (colecção SEMINÁRIOS: LER E REFLECTIR), Elsa Santiago, INDE Intercooperação e Desenvolvimento, p. 30.
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―A excisão feminina é a extracção parcial ou total do clítoris, dos pequenos lábios e parte dos
grandes lábios. O orifício vaginal é parcialmente fechado, deixando o sangue fresco coagular e
secar sobre a vagina, com o objectivo de impedir as relações antes do casamento.
Ela é praticada de três formas diferentes, variando de etnia por etnia:
Primeira forma: Excisão do prepúcio ou capucho do clítoris; conhecido nos países que a
praticam com o nome de SUNNA. É o tipo de mutilação mais limitada que afecta um número
mais reduzido de mulheres excisadas.
Segunda forma: Clitoridectomia: é a extracção do clítoris e dos pequenos lábios total ou
parcialmente.
Terceira forma: A infibulação: extrai-se o clítoris, os pequenos lábios, a parte mediana dos
grandes lábios e depois os dois lados da vulva são saturados juntos fechando parcialmente o
orifício vaginal com o sangue fresco, que deixam coagular e secar sobre a vagina, permitindo
apenas a passagem da urina e do sangue menstrual.
Como dissemos atrás, esta última prática vária de etnia para etnia e em alguns casos só é feita
com o consentimento da mãe, pois é uma prática dolorosa não só no acto do fanado e
também no dia do próprio casamento‖.
Entende-se que, por detrás da tradição, a excisão também serve fundamentalmente para
controlar a sexualidade feminina, pois garante a conservação da virgindade até ao dia do
casamento.

Pergunta: “Conhecem casos de meninas que sofreram a mutilação genital feminina/excisão?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, 100% dos grupos inquiridos em Bissau e Oio responderam
que conheciam casos. Em Cacheu, as respostas foram diferentes, sendo que cerca de 20% responderam que sim versus
80% de respostas negativas (ver gráfico). As crianças que responderam que conheciam esta prática, apontaram que o
número de casos que conhecem se situa acima dos 10 casos.

Importa ainda atentar na tabela constante da p. 29 do Relatório Preliminar do Levantamento de dados sobre a Equidade
e Igualdade de Género para a elaboração da Política Nacional de Igualdade e Equidade do Género (PNIEG) na Guiné-Bissau2:
_____________________________________________
2. Relatório Preliminar do Levantamento de dados sobre a Equidade e Igualdade de Género para a elaboração da Política Nacional de
Igualdade e Equidade do Género (PNIEG) na Guiné-Bissau, Caterina Gomes Viegas (Investigadora no INEP), Samba Tenem Camará
(Investigador no INEP), Bessa Victor (Técnico do INE), Alfredo Handem (Facilitador), Bissau, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
INEP, Março de 2010 (p. 29).
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Será que já foi excisada?
Sim

Não

Não sabe/ND

Total

%

%

%

%

Bafatá

56,1

34,0

9,9

100,0

Gabú

73,6

11,4

15,0

100,0

Oio

50,2

47,6

2,2

100,0

Cacheu

19,2

51,2

29,6

100,0

Biombo

27,6

59,6

12,9

100,0

Quinara

55,6

27,4

17,1

100,0

Tombali

60,9

34,7

4,4

100,0

Bolama

8,0

60,7

31,3

100,0

SAB

36,3

51,6

12,1

100,0

Total

45,0

40,9

14,1

100,0

TRÁFICO DE CRIANÇAS
Pergunta: “conhecem casos de crianças que foram estudar árabe durante a noite e que são
obrigadas a pedir esmola durante o dia?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, em Bissau os resultados foram esmagadoramente
positivos, contrastando com os resultados em Cacheu (80% de respostas negativas). Em Oio as respostas mostram,
apesar de tudo, que essa realidade existe e é conhecida na região (75% de respostas positivas; ver gráfico).

CASAMENTO FORÇADO
Pergunta: ―Conhecem casos de crianças que foram dadas ao casamento contra a sua vontade?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, a resposta foi esmagadoramente positiva, sendo que todas
as crianças de todas as zonas responderam que sim, excepto um grupo em Cacheu que afirmou que não.
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Pergunta: “Se sim, quantos casos aproximadamente conhece?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, a resposta foi maioritariamente no sentido de que
conhecem mais de 10 casos.

Pergunta: “a prática do casamento forçado verifica-se mais nas meninas ou nos meninos?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, 95% responderam que esta prática se verifica
relativamente às meninas e não aos meninos.

Dos nossos dados recolhidos através de inquérito, à pergunta “as mulheres podem decidir com quem vão
se casar?” as respostas indicaram que as opiniões na sociedade já se dividem, sendo difícil encontrar uma maioria clara
de respostas positivas.
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CRIANÇAS “IRÃ”
Na tabela infra estão resumidos todos os dados que conseguimos apurar:
Destinatários das entrevistas/Pergunta feita

Sim

Não

N.S/N.R

Djumbais com crianças
―Conhecem casos de bebés/crianças que foram
abandonadas à sua sorte por terem algum tipo de
deficiências?‖

77%

24%

_

82%

8%

_

56%

44%

_

92%

8%

_

46%

49%

5%

Djumbais com mulheres
―Uma criança que nasce com defeitos é
abandonada?‖
Djumbais com o poder tradicional
―Uma criança que nasce com defeitos é
abandonada?‖
Entrevistas às ONGs e associações de base
―Uma criança que nasce com defeitos é
abandonada?‖
Inquérito à população
Na sua etnia é comum a prática do infanticídio das
“crianças irã”?

II - CAUSAS DE VULNERABILIDADE DAS CRIANÇAS NO ACESSO À JUSTIÇA
AUTORIDADES ESTADUAIS DE JUSTIÇA
Quando se perguntou aos intervenientes da justiça estadual como eles avaliavam a situação das crianças face à
concretização dos direitos humanos, os dados demonstram que existe um certo nível de consciência acerca das
discriminações contra as crianças, (ver gráfico):

Participação nas decisões que lhes dizem respeito:
Pergunta: “quando o Tribunal decide com quem ficam as crianças (em caso de separação dos pais), as
crianças são ouvidas nessa decisão?”.
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, 54% das crianças responde que não são ouvidas, enquanto
23% afirma que sim (os restantes 23% não respondem ou não sabem) (ver gráfico).
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AUTORIDADES TRADICIONAIS DE JUSTIÇA
Pergunta: ―alguma vez recorrem (directamente) às autoridades tradicionais quando têm algum
problema?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, verificamos que a esmagadora maioria não o faz, já que
85% das crianças responderam que não (apenas 15% responderam que sim) (ver gráfico).

Este dado deve ser cruzado com o seguinte:
Pergunta: ―Se as crianças tiverem um problema grave, recorrem normalmente a quem?‖
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, nenhuma das crianças respondeu que recorria à Justiça
Tradicional.
Participação nas decisões que lhes dizem respeito:
Pergunta: “quando a família ou o poder tradicional decide com quem ficam as crianças (em caso de
separação dos pais), as crianças são ouvidas nessa decisão?”
De acordo com os dados dos djumbais com as crianças, 100% das crianças respondeu que não.
De acordo com os dados dos djumbais com as mulheres, estas responderem que a justiça tradicional (e a família)
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não ouve as crianças no caso de terem que tomar uma decisão sobre o destino dos filhos numa separação (78% das
mulheres responderam que as crianças não são ouvidas versus 22% das mulheres que não responderam ou responderam
que não sabem)

De acordo com os dados dos djumbais com o poder tradicional, também aqui as respostas vão no mesmo sentido:
cerca de 97% das autoridades tradicionais referiu que não ouve as crianças quando tem que tomar uma decisão que lhes
diga respeito.
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ANEXO XX
EXCERTO DO ESTATUTO JURISDICIONAL DE MENORES
Excerto das partes relevantes do Estatuto de Assistência Jurisdicional aos Menores do Ultramar, regulado pelo
Decreto-Lei n.º 417/71 (publicado no Boletim Oficial, I Série, n.º 15, 1972):

MENORES EM CONFLITO COM A LEI
O artigo 16.º, prevê a existência de Tribunais de Menores com competência para apreciar os casos que envolvam
menores de 16 anos, nas seguintes situações:
“a) Mostrem dificuldade séria de adaptação a uma vida social normal, pela sua situação, pelo seu comportamento ou pelas
tendências que hajam revelado;
b) Se entreguem à mendicidade, vadiagem, prostituição ou libertinagem;
c) Sejam agentes de algum facto descrito pela lei penal como crime ou contravenção”1/2.
Prevê ainda, nos termos do seu artigo 17.º, que os tribunais de menores têm igualmente competência para
decretar medidas relativamente aos menores que, tendo embora mais de 16 anos de idade, se mostrem ―gravemente
inadaptados à disciplina da família, do trabalho ou do estabelecimento de educação ou assistência em que se encontrem
internados‖.

PENAS ALTERNATIVAS
O Estatuto Jurisdicional de Menores prevê, na Secção 1.ª do artigo 21.º, a existência de penas alternativas às
previstas no artigo 39.º do Código Penal (a prisão, a multa, a prestação de trabalho social e a admoestação) que são as
seguintes:
a) Admoestação;
b) Entrega aos pais, tutor ou pessoa encarregada da sua guarda;
c) Liberdade assistida;
d) Caução de boa conduta;
e) Desconto nos rendimentos, salário ou ordenado;
f) Colocação em família idónea ou em estabelecimento oficial ou particular de educação;
g) Colocação em regime de aprendizagem ou de trabalho junto de qualquer entidade oficial ou particular;
h) Recolha em centro de observação em regime de semi-internato;
i) Assistência de instituto médico-psicológico;
j) Internamento em instituto educacional.
___________________________________________________

1. Em matéria cível, compete ao tribunal de menores, nos termos do artigo 34.º:
a) Instaurar a tutela e a administração de bens;
b) Nomear pessoa que haja de celebrar negócios em nome do menor e, bem assim, nomear curador especial que represente extrajudicialmente o
menor sujeito ao poder paternal, nos termos do n.º 2 do artigo 1921.º e do n.º 2 do artigo 1885.º do Código Civil;
c) Investir os pais ilegítimos no poder paternal, nos termos do artigo 1905.º do Código Civil;
d) Constituir o vínculo da adopção;
e) Regular o exercício do poder paternal;
f) Fixar os alimentos devidos a menores;
g) Ordenar a entrega judicial do menor;
h) Decretar a emancipação e revogar a que haja sido concedida pelos pais;
i) Autorizar o representante legal dos menores a praticar certos actos, confirmar os que tenham sido praticados sem autorização e providenciar
acerca da aceitação de liberdades;
j) Suprir a autorização do representante legal para emigração de menores, bem como qualquer outra autorização quanto a menores que se
encontrem a cumprir alguma medida de prevenção criminal;
l) Decidir acerca da caução que os pais devem prestar a favor dos filhos menores, nos termos do artigo 1897.º do Código Civil;
m) Decidir as reclamações da oposição deduzida ao casamento de menores;
n) Decidir acerca da dispensa de impedimentos matrimoniais;
o) Decretar a inibição, total ou parcial, do poder paternal;
p) Decretar providências no caso de exercício abusivo do poder paternal ou da tutela;
q) Proceder a averiguação oficiosa da maternidade ou da paternidade.
2. O n.º 1 do artigo 57.º refere que sempre que tenham conhecimento de alguma das situações previstas no artigo 16.º, o Ministério
Público e as autoridades devem participá-la ao tribunal de menores.
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INSTITUIÇÕES DE PREVENÇÃO CRIMINAL
O artigo 27.º do Estatuto de Jurisdicional dos Menores prevê a existência de quatro tipos de instituições ―de
prevenção criminal‖:
a) Centros de observação anexos aos tribunais de competência especializada3/4;
b) Institutos médico-psicológicos5;
c) Institutos educacionais6;
d) Lares de patronato.
Das instituições referidas, as que mais nos interessa enfatizar são os lares de patronato que, nos termos do artigo
168.º do Estatuto, se ―destinam a recolher temporariamente, os antigos internados que, por circunstâncias familiares, económicas
ou outras, se mostrem carecidos da protecção dos serviços‖.

PROCEDIMENTO EM CASO DE MENORES EM CONFLITO COM A LEI
O artigo 58.º do Estatuto Jurisdicional de Menores refere que ―o menor que se encontre em qualquer das situações
previstas no artigo 16.º pode ser apresentado, pelas autoridades e pelos funcionários do serviço de assistência social, ao juiz do
tribunal de menores competente.
Mais refere, no n.º 2, que ―se não for possível a sua entrega imediata ao tribunal, o menor deve ser restituído
prontamente à liberdade, salvo se puder ser entregue à família, ao responsável pela sua educação, a instituição
de assistência ou educação, desde que se comprometam a guardá-lo e apresentá-lo ao tribunal, logo que cesse a causa da
impossibilidade de apresentação imediata”. Finalmente o n.º 3 ―Se lhe for imputado facto descrito como crime punível com pena
maior, deve o menor, no caso de impossibilidade da sua apresentação imediata ao tribunal de menores, dar entrada no centro
de observação anexo ao mesmo tribunal ou ser recolhido em compartimento apropriado do tribunal ou da
cadeia respectiva, fazendo-se na participação expressa menção das razões que legitimam a entrega‖7.

PROVIDÊNCIAS APLICÁVEIS NO CASO DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO PODER PATERNAL OU DA
TUTELA

Art. 115.º: ―Quando no exercício do poder paternal ou das funções de tutela se ponha em perigo a saúde, a
segurança, a formação moral ou a educação de um menor e não seja caso de inibição do poder paternal ou de
remoção das funções tutelares nem de devolução à assistência pública, o tribunal pode decretar a providência que repute mais
conveniente para os interesses do menor.
Art. 116.º: 1. A providência decretada pelo tribunal pode impor às pessoas que exercem o poder paternal ou as funções
de tutela, entre outros, os seguintes deveres:
a) Aceitar as prescrições do tribunal e as indicações que sob a sua orientação forem fixadas pelo serviço de assistência social;
b) Submeter-se às directrizes pedagógicas ou médicas de um estabelecimento de educação ou de saúde;
c) Fazer com que o menor frequente com regularidade qualquer estabelecimento de ensino;
d) Confiar o menor ao outro progenitor, a terceira pessoa ou a um estabelecimento de educação ou de
assistência.
____________________________________________________
3. Nos termos do artigo 128.º do Estatuto, os centros de observação destinam-se a estudar os menores sujeitos à jurisdição de menores,
definindo as suas qualidades, defeitos de carácter, conhecimento, aptidões e tendências; a investigar as condições do meio familiar e social
donde provêm e a formular conclusões com vista à instituição do tratamento mais adequado à sua recuperação social.
4. Nos termos do artigo 136.º do Estatuto, ao serviço de observação psicológica e orientação profissional compete: ―a) Estudar a
personalidade do menor, o seu nível intelectual e as suas aptidões; b) Realizar os exames de orientação profissional; c) Colaborar no estudo das
condições económicas, técnicas e sociais das diferentes modalidades profissionais ensinadas nos institutos educacionais; d) Auxiliar a realização de
exércitos e trabalhos em regime de pré-aprendizagem e aprendizagem profissionais, como meio de comprovar as aptidões diagnosticadas
laboratorialmente, e colaborar nos programas de ensino profissional; e) Completar os resultados obtidos através destes exames com outros processos
de investigação‖.
5. Nos termos do artigo 146.º do Estatuto, os institutos médico-psicológicos ―destinam-se à observação e assistência de menores
mentalmente deficientes ou irregulares‖.
6. Nos termos do artigo 148.º do Estatuto, os institutos educacionais ―destinam-se a promover a recuperação social dos menores sujeitos a
medida de internamento, mediante uma educação adequada, a instrução escolar e a aprendizagem de uma profissão‖.
7. Nos termos do artigo 59.º, consagra-se ainda o seguinte:
“1. Feita a apresentação do menor ao tribunal, se a participação não for liminarmente arquivada nem for possível aplicar logo qualquer medida,
definitiva ou provisória, o juiz pode tomar uma das seguintes decisões:
a) Mandar o menor em liberdade, sem prejuízo do prosseguimento do processo;
b) Ordenar a observação do menor;
c) Determinar a guarda do menor, por período não superior a trinta dias, em compartimento apropriado do tribunal ou da cadeia respectiva,
quando, verificadas as condições a que se refere o n.º 3 do artigo anterior, seja de presumir a aplicabilidade de qualquer das medidas previstas nas
alíneas h) a j) do artigo 21.º 2. O disposto na alínea c) do número anterior é igualmente aplicável em qualquer outro momento do processo,
contanto que nunca se ultrapasse, no total, o período máximo fixado para a guarda do menor.
3. Antes de restituir o menor à liberdade, deve o juiz proceder ao seu interrogatório e, se possível e o entender necessário, efectuar o seu exame
medico”.
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ANEXO XXI
ORFANATOS/CASAS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS

ALDEIA SOS
A Aldeia SOS localiza-se em Bissau, Gabú e Canchungo.
Acolhe maioritariamente crianças órfãs, abandonadas e
pobres. A maioria são órfãs ou de pai, ou de mãe ou de
ambos.
O acolhimento é de longo prazo ou seja a criança
permanece na aldeia dos 0 aos 24 anos. A criança mora na
aldeia e conta com os cuidados de uma mãe social, cada mãe
social cuida de 8 a 9 crianças (a mãe social geralmente é uma
mulher com escolarização, sem marido e filhos).
As crianças contam também com o apoio de um assistente
social e um psicólogo que acompanham todo o processo.
Até aos 15 anos as crianças vivem na aldeia. Depois
transitam para um lar onde ganham certa independência e
recebem uma educação profissionalizante.
A Aldeia SOS possui escola para as crianças acolhidas no lar.
Outro programa que a Aldeia SOS possui é o de
fortalecimento das famílias. Actualmente apoiam 891 famílias
através de ajuda de custos para formação profissional
para algum membro da família, auxílio com microcrédito para as famílias carenciadas. O objectivo é
melhorar o ambiente no qual a criança esta inserida.
Apesar de ter havido um projecto nesse sentido que
nunca chegou a ser concretizado (e uma intenção de
prosseguir com o mesmo), esta instituição não está
actualmente vocacionada para receber crianças vítimas
de violência, até porque um dos requisitos de
admissão é a idade máxima de sete anos.

CENTRO RENASCENÇA
O Centro Renascença foi criado pela Fundação Ninho
da Criança, em Janeiro do ano 2010. Recebe crianças
dos 0 aos sete anos. Aceitam órfãos ou crianças em
situação de extrema pobreza.
A grande maioria de crianças que lá estão encontra-se
em situação de orfandade, de um ou ambos pais. Há
muitos casos de gémeos e até trigémeos.
Embora tenha uma capacidade máxima de 30 crianças,
já admitiram 42, incluindo 6 casos ambulatórios que
vêm durante o dia para receber alimentação mas
voltam de noite à sua família. Em lista de espera estão
mais de 100 crianças…
Os casos são encaminhados pelo Hospital e alguns
identificados pela rádio, ou a pedido das pessoas
interessadas.
Ainda não têm uma definição certa do período de
acolhimento nem do plano de vida a longo prazo para
as crianças acolhidas.
Utilizam o modelo das mães/tias para cuidar das
crianças: tem sete mães e sete tias, cada uma
encarregada de um quarto.
Os quartos estão divididos com 5 a 8 crianças de
acordo a idade (1-2, 3-5, 5-7). Como estão
superlotados, todos os quartos tem também bebés.

AMIC
O centro de acolhimento das crianças da AMIC possui uma estrutura
em Gabú e outra no Bairro do Enterramento em Bissau, este último
com capacidade para cerca 40 crianças. Este centro visa acolher as
crianças durante um período transitório até que seja mediado o conflito
junto à família.
O Centro da AMIC em Bissau ainda não está totalmente equipado e em
funcionamento. A sua vocação não é, porém, a de ―casa de
acolhimento‖, mas apenas centro de acolhimento temporário, até que a
situação tenha um qualquer desfecho.

CASA BAMBARAN
Temos ainda notícia, através da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, de que a
Curia de Bissau, sob a gestão da Caritas e em colaboração com o Ministério de
Solidariedade Social, Família e Luta contra a Pobreza e outras organizações
internacionais, está em vias de abrir uma instalação em Bor, com capacidade de
acolher cerca de 100 crianças. Fomos informados de que pretende vir a acolher
quatro tipologias de casos: i) órfãos; ii) crianças com necessidade de tratamentos
regulares mas que não precisam de internamento hospitalar e que se encontram
em Bissau deslocadas da sua aldeia de origem; iii) crianças vítimas de violência
física ou sexual no seio familiar e que não têm condições de ser acolhidas por
outros familiares; iv) crianças deficientes ou gémeos que, devido às crenças
tradicionais, seriam abandonadas ou ―botadas‖.
Embora as estruturas físicas e o equipamento já existam, esta super-estrutura
que foi baptizada com o nome Bambaran ainda está no processo de finalização
da sua documentação essencial e abertura.
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CASA EMANUEL
A Associação Casa Emanuel (ASOCE)
desenvolve a sua acção humanitária e
social na Guiné-Bissau desde 1995.
Recebe, com regularidade, bebés e
crianças órfãs, abandonadas ou com
deficiência e HIV. Actualmente, a Casa
Emanuel, de cariz religioso, tem sob a sua
protecção 120 bebés e crianças. Além de
acolher menores, a missão tem
diversificado a sua acção, com a criação
de um Centro de Recuperação
Nutricional, uma Escola, um Liceu, e um
Posto de Saúde comunitários em Bissau,
a par com trabalhos sociais e
missionários realizados na Ilha de Pecixe.
Da entrevista que realizámos concluímos
que a Casa Emanuel recebe, por vezes,
casos de crianças vítimas de violência,
especialmente no Posto de Saúde. No
entanto, não parece ter capacidade
sobrante na sua casa de acolhimento para
constituir uma alternativa suficiente para
este tipo de casos.

___________________________________________________
1. Durante a vida na aldeia e depois no lar as crianças seguem um plano de gestão do tempo, onde é planeado todas as
actividades que as crianças devem cumprir durante todo o dia.
2. Durante o processo de formação profissional são incentivados para ingressar no mercado de trabalho, através de microcréditos para financiar negócios próprios.
3. Após a inscrição destas crianças, são abertas vagas à comunidade externa para que outras crianças também possam estudar.
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ANEXO XXII
TERMOS DE REFERÊNCIA
Termos de Referência para a Avaliação do Acesso á Justiça e Pesquisa sobre a Linha de Base em
três regiões da Guiné-Bissau
1. Introdução
O Quadro de Assistência das Nações Unidas para o Desenvolvimento para 2008-2012 destaca o acesso à justiça
como uma das áreas em que a equipe das Nações Unidas no país (UNCT) trabalhará durante os próximos 4 anos.
Particularmente o out-put 2.1 do resultado da UNCT ―melhorado o desempenho das estruturas locais e regionais no
cumprimento do seu papel de agentes de dever na provisão de serviços de uma forma transparente e responsável‖,
identificando como objectivo ―estruturas eficientes e efectivas e mecanismos vigentes operativos para proporcionar o
acesso à justiça e os mecanismos de reparação‖. Para facilitar o desenvolvimento por parte do Governo e dos seus
parceiros nas intervenções que abordam as limitações do sistema judicial, é necessário fazer uma avaliação de identificação
das capacidades e dos obstáculos dos cidadãos no acesso ao sistema judicial, bem como as capacidades da policia, dos
tribunais, das prisões, dos serviços de assistência legal e outros, no provisionamento da justiça.
O programa RoLS já revisto adopta uma abordagem centrada no individuo que enfatiza o acesso á justiça em três
regiões piloto, o desenvolvimento de capacidade a largo prazo e a formação institucional para a judicatura, a planificação e
o aumento da responsabilidade do sector. Centrar-se-á no sector judicial formal principalmente através do apoio ás infraestruturas e ao desenvolvimento das capacidades, mas também nos mecanismos tradicionais e consuetudinários, com uma
ênfase na informação legal e no acesso aos serviços de justiça. A melhoria da administração da justiça e do sector de
segurança contínua a ser prioritária. As intervenções ao nível da polícia limitam-se ao papel que esta tem no
funcionamento global do sistema judicial nas regiões piloto identificadas.
Em resumo, o RoLS dá prioridade a três áreas fundamentais: i) Descentralização do sistema de justiça e acesso à justiça; ii)
Formação e mentoria judicial; iii) Planeamento estratégico, coordenação e fiscalização da justiça e dos sistemas de
segurança.
O acesso á justiça e os resultados da prestação dos serviços judiciais do programa está concebido para dois
propósitos principais: para melhorar a qualidade e a quantidade de casos assumidos pelos tribunais regionais, e melhorar o
acesso das pessoas á reparação dos danos sufridos. A abordagem sob este out-put refere-se a um maior sentido do
acesso á justiça abrangendo uma aplicação justa e não-discriminatória da lei; informação e educação civíca sobre leis e
procedimentos legais, assim como acesso ao sistema judicial formal, e se for opurtuno, aos foruns tradicionais de
resolução de conflitos baseados na justiça resconstitutiva.
Esta abordagem está amparada pelo quadro legal regional e internacional, bem como pela legislação da GuinéBissau. A constituição guineense proporciona o direito aum processo devido, á assitência legal e á lei vigente.
Além disso, existem leis especificas de regulam o esquema de assitência legal 1. No entanto, na realidade os mais
pobres carecem de recursos para reclamar os seus direitos e o Estado não tem capacidade para cumprir a sua função e
respeitar e proteger os direitos dos individuos.
Com esta finalidade, o out-put esperado no resultado 1., tem um número determinado de sub out-puts,
resumidos e descritos em seguida:
1.1 Reforçadas as capacidades dos Tribunais e da Procuradoria da Justiça para administrar a justiça nas regiões e
nas comunidades.
1.2 Estabelecidos os mecanismos de representação e assistência legal, com especial atenção ás mulheres e ás
crianças.
1.3 Fortalecidos os mecanismo alternativos de resolução de disputas a nivel comunitário, inter-relacionado com o
sector de justiça formal.
1.4 Fortalecida a segurança e a proteção dos direitos das pessoas através do melhoramento das capacidades para
aplicação da lei e da investigação criminal.
_____________________________________________
1. Declaração de Kampala sobre as condições em prisão em Africa (1996; Declaração de Dakar sobre o Direito a um processo justo e
assitência legal em Africa (1999); ACHPR Principios e linhas de orientação sobre o direito a um processo justo e assitência legal em Africa
(2001); Declaração de Ouagadougou para a aceleração da Reforma penal e das prisões em Africa (2002); Declaração de Lilongwe sobre o
Acesso a AssitEncia legal no sistema de Justiça criminal em Africa (2004).
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uma cadeia de decisões de vários actores. Portanto, o sistema precisa de ser encarado como um todo, desde do principio
até ao final do processo. Deve ser dado apoio a todos os elementos e actores do processo, e devem ser reforçadas a
ligações entre os vários actores de modo a assegurar uma coordenação fluída e evitar congestionamentos que dificultem e
relentizem o processo. Para lançar o seu apoio integrado aos sector de justiça formal e informal, o PNUD seleccionou
três regiões piloto.
O PNUD define o acesso à justiça como: ―a capacidade das pessoas, principalmente daquelas que pertencem aos
grupos mais pobres e desfavorecidos para procurar e obter uma solução através dos sistemas de justiça formal e informal,
de acordo com os principios e parâmetros dos direitos humanos‖.
O Programa de Segurança e Estado de Direito do PNUD quer realizar uma abrangente avaliação regional
composta de elementos qualitativos e quantitativos. O estudo estará centrado nos grupos vulneráveis tendo em conta
tanto a sua capacidade para aceder á justiça como as capacidades dos agentes da lei para prestar serviços juridicos, e
considerará todo o processo de justiça desde a ocurrência da disputa até á provisão de soluções. Os resultados obtidos e
o próprio processo serão utilizados para apoiar os parceiros nacionais no desenho de mecanismos nacionais para
proporcionar um acesso igualitário á justiça. Os dados qualitativos e quantitativos gerados durante o estudo
porporcionará uma linha de base necessária para permitir intervenções efectivas nacionais de Monitoria e Avaliação para a
UN/PNUD nesta área. Os resultados da avaliação também contribuirão directamente á implentação dos novos programas
ROLS para os próximos dois anos.
O programa RoLS está no processo de identificação de consultores que possam apoiar a totalidade da avaliação
desde o principio até ao final, garantindo a coerência a todos os níveis. Concretamente os consultores trabalharão de
forma estreita com todos os parceiros e grupos de interesse, para dar assistência no desenho das partes qualitativa e
quantitativa do estudo. Da mesma forma que conduzirão a recolha e a análise dos dados, e serão responsáveis pela
redação do relatório final que compilará todas as conclusões do estudo.
Estes termos de referência estão organizados nas secções que se seguem. A secção sobre metodologia apresenta
claramente os passos especificos que se pede aos consultores para ter em conta.
1.
2.
3.
4.

Objectivo da Avaliação
Metodología
Abordagem
Composição da equipe, duração e mecanismo de gestão.

2. Objectivo da Avaliação
O principal objectivo da avaliação é:
1. Proporcionar linhas de base claras sobre o estado do acesso á justiça nas três regiões, com o propósito de
supervisão e avaliação.
2. Proporcionar uma análise qualitativa e quantitativa das ―necessidades da justiça‖ tanto desde a demanda como
da provisão de serviços de justiça, nas regiões mencionadas.
PARTE A: Provedor de Serviços
Fazer um mapa (incluindo uma análise geográfica) do sector da justiça nas três regiões piloto selecionadas:
Quais são as instituições formais e informais do sector da justiça desde a ocurrência da disputa até á provisão de
soluções.
Identificar os mecanismos de resolução de disputas ao nível da comunidade, do sector, da região e
nacional.
Identificar os actores destas instituições e os tipos de poderes que têm.
Em termos de cobertura geográfica, identificar e localizar as comunidades e as zonas remotas que estão
fora do alcance dos actores do sector formal e quais são os tipos de soluções que as pessoas utilizam
para resolver os seus problemas judiciais.
Identificar e analisar a) os factores positivos (o que funciona) assim como b) os obstáculos (o que não funciona),
para que os provedores de serviços cumpram com as suas obrigações tanto no sistema formal como informal.
Identificar os pontos fortes e as debilidades dos provedores de serviços para fazer efectiva a sua função
Identificar a consciência, a percepção, e o conhecimento do sector de justiça em relação aos direitos
humanos
Identificar os mecanismos de responsabilidade para a prevenção do abuso da autoridade dos provedores
de justiça
Identificar incentivos e desincentivos para garantir a motivação daqueles de procuram o acesso à justiça.
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PARTE B: Grupos Vulneráveis
Identificar os tipos de disputa (estritamente legais e a que níveis, económico, administrativo, relacionado com a
administração pública, etc) encarados pelos diferentes grupos vulneráveis (incluindo por exemplo as mulheres, lares
liderados por mulheres, crianças e jovens, sujeitos em prisão preventiva, grupos sem direito ao voto devido a
incapacidades especificas, extrema pobreza e iliteracia, pessoas deslocadas, etc.2)
Identificar as percepções de justiça e as áreas de principal prioridade para os diferentes grupos
Identificar os problemas estruturais que contribuem para as disputas (conflitos passados, pobreza,
descriminação de género, discriminação de um grupo étnico, negação dos direitos civís, etc.)
Identificar e analisar a) os factores positivos (o que funciona) assim como b) os obstáculos (o que não funciona),
para que as pessoas desfavorecidas acedam ao sector da justiça para resolver as suas disputas.
Identificar a consciência, a percepção, e o conhecimento dos grupos vulneráveis dos direitos humanos e
do sector da justiça.
Identificar mecanismos de facilitação desenvolvidos na ausência do recurso aos mecanismo de justiça
formal.
Identificar as fontes de conflito que adveêm da falta de acesso aos mecanismo de justiça.
3. Metodologia
A avaliação será conduzida de maneira independente e objectiva, sempre procurando obter informação qualitativa
e quantitativa. Desenvolver-se-á nas três regiões incluindo Bissau e cobrirá os principais sectores de cada região (tal como
indicado mais adiante). A avaliação seguirá uma abordagem de respeito pelos Direitos Humanos – garantindo a
participação, a responsabilidade, igualdade e não-discriminação. Isto significa que junto com as consultas participativas e as
sessões de recolha de informação, a equipe de avaliação terá de partilhar informação e levar a cabo sessões de
sensibilização com os participantes. Será necessário manter um processo contínuo de feefback sobre estas sessões com as
autoridades locais e nacionais.
Todo o processo, desde a concepção do contrato até á entrega do relatório final não devem decorrer mais de 2
meses. Algumas actividades seguirão uma ordem sequencial, enquanto que outras podem decorrer em simultâneo.
Espera-se que a equipe de pesquisa identifique os serviços e determine o maior número possível de inquiridos e
de Grupos Alvo nas seguintes regiões, sectores e comunidades:
Bissau: 387,909 população
Antula
Bairro Militar
Bandim
Quelele
Plack I and Plack II
Misserá
Cacheu: 192,508 população
Canchungo
Cacheu
Bula
Caió
Calequisse
São Domingos
Bigene

__________________________________________________
2. Exemplos de critérios de vulnerabilidade (a) O não cumprimento dos direitos básicos de alimentação, saúde, educação e
outros serviços públicos; (b) Tratamento descriminatório dos grupos vulneráveis e marginalizados pelos Governo ou por
outras comunidades e (c) A impossibilidade de participar nos processos de tomada de decisão.
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Oio: 224,644 população
Bissorã
Mansoa
Mansabá
Farim
Nhacra
Trabalho preparatório e Tarefas
PASSO 1. Revisão documental dos Provedores de Justiça e Entrevistas aos Informadores Chave (1ª
intervenção no terreno)
I. Identificar e establecer contactos com os actores do sistema de justiça (formal e informal) incluindo, mas não
limitado a:
a. Grupos de base (mecanismo de resolução de disputas alternativos), organizações comunitárias de base e
organizações da sociedade civil;
b. Autoridades governamentais e líderes religiosos e comunitários;
c. Força policial e procuradoria
d. Sistema prisional;
e. Sistema de tribunais;
f. Provedores de assistência legal;
g. Advogados, Ordem dos advogados.
2. Levantamento, avaliação das estatisticas disponíveis e preparação das entrevistas dos grupos-alvo.
3. Recolha inical de informação/dados através de entrevistas com os provedores de serviços do sector da justiça
(icluindo prisões, policia, tribunais, assitência legal, ong’s, etc.)
PASSO 2. Esboço de amostras de questionários e medotologia para a investigação de campo para
alcançar resultados qualitativos e quantitativos
1. Preparar a medotologia de estudo e esboçar questionários a serem usados para diferentes grupos-alvo e
entrevistados, determinando os diferentes objectivos.
Estudo de Campo
PASSO 3. Recolha de dados qualitativos
1. Realizar questionários e entrevistas aos provedores de serviços (formais e informais) e aos grupos vulneráveis.

Grupos Vulneráveis
Quando este estudo qualitativo estiver agrupado, deve:
Identificar o alcance das experiências vividas pelas familias vulneráveis da Guiné-Bissau com o sector da justiça –
formal e informal- (uma avaliação da prestação do serviço desde a prespectiva dos vulneráveis)
Obter conhecimentos sobre as percepções do sector da justiça – expectativas e obstáculos – em diferentes
situações.
Explorar potenciais estratégias que podem ser adoptadas para facilitar a procura de resoluções do sistema de
justiça para os mais vulneráveis.
O principal método de recolha de dados deve ser o de Discusões dos Grupo-Alvo (FGDs), mas para os assuntos
de maior complexidade a equipe poderá selecionar individuos para fazer entrevistas apronfundadas. Será importante
assegurar que a informação é recolhida tanto dos usuários do sistema de justiça como dos não-usuários, de maneira a
identificar o porquê de terem ou não recorrido ao sistema para resolver as suas disputas e para identificar os obstáculos
que os impede usar o mecanismo de justiça.
Informadores Chave
A equipa precisará também de recolher informação sobre como funciona o sector de justiça desde o ponto de
vista dos provedores de serviços. Alguma desta informação poderá ter sido recolhida no PASSO 1, ainda que seja
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provável ter de realizar entrevistas abertas a informadores chave do sector legal.
Para identificar os informadores chave, a equipe de pesquisa recorrerá ás suas redes e conhecimentos do sistema
legal, consultando igualmente os grupos de interesse do programa.
PASSO 4. Finalização do Relatório
O relatório de avaliação final deve incluir:
a. Bibliografia utilizada
b. Metodologia de avaliação
c. Mapa do sector de justiça
d. Quadro analítico
e. Conclusões quantitativas
f. Conclusões qualitativas e análise das mesmas
g. Apresentação dos estudos de caso
PASSO 5. Difusão Regional e Nacional ( A ser decidida durante a implementação do estudo)
As conclusões do estudo qualitativo e quantitativo serão difundidas através de um seminário nacional (em Bissau) e dois
regionais com os grupos de interesse chave do governo, das instituições públicas, e da sociedade civil.
5. Abordagem Pretendida
No decorrer da avaliação, os seguintes pontos devem ser tidos em conta:
Assegurar que são revistos tanto os mecanismo de justiça formal como os métodos informais de resolução
de disputas (especialmente nas áreas onde não há acesso ao sistema de justiça formal e foram estabelecidos
mecanismo de justiça alternativos).
Ser sensível á capacidade/ disposição das pessoas em falar livremente ou mesmo em comparecer a reuniões
públicas.
Garantir uma segurança adequada àqueles que levam a cabo e participam nas actividades do estudo.
Assegurar independência e objectividade conduzindo a avaliação e maneira imparcial.
Trabalhar com as organizações comunitárias de base para identificar os participantes dos grupos-alvo de
discussão.
Durante as entrevistas com os grupos de desfavorecidos e os provedores de serviços das regiões deve-se ser
consciente de que esta é uma oportunidade para proporcionar informação sobre o acesso à justiça e à
informação legal básica e sensibilizar para as intervenções planificadas dos RoLS A2J nestas regiões.
6. Composição da Equipe de Avaliação e Regras de Gestão
A equipe de pesquisa estará composta por 5 elementos: um líder internacional de equipe e quarto especialistas
nacionais e deve ser um grupo independente e multidisciplinar, associado a organizações da sociedade civil, grupos
independentes, institutos de investigação ou empresas de advocacia. A equipe de pesquisa será liderada por um consultor
internacional especialista em acesso á justiça. Espera-se que a equipe tenha:
Um excelente conhecimento da situação no terreno dos sistemas administrativo e de justiça da GuinéBissau;
Experiência prévia demonstrável na realização de pesquisa qualitativa e quantitativa;
Conhecimentos e capacidades demonstráveis de pesquisa do acesso ao sector da justiça e experiência
em metodológias participativas;
Experiência em realização de avaliações em parceria entre a UN e o Governo;
Excelente capacidade de redacção;
Capacidade para aceder ás regiões identificadas bem seja de forma independente ou através de parcerias
com organizações locais.
Os membros nacionais da equipe implicados na recolha de informação receberão um seminário de formação
sobre os conceitos e assuntos que estão relacionados com o acesso á justiça, os objectivos da avaliação, o tipo de dados a
ser recolhidos, aptidões de facilitação, sensibilidade a questões de género, conflito e de direitos humanos, para poder
conduzir as consultas com base no respeito pelos direitos onde as pessoas se sintam livres e confortáveis para falar. A
formação também incluirá aptidões de sensibilização e consciencialização legais, para que a avaliação seja também uma
oportunidade de criar consciência do acesso á justiça. Esta formação será feita no começo do contrato pelo líder da
equipe e outros recursos identificados com o sistema das Nações Unidas.
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A equipe de pesquisa trabalhará estreitamente com as Direcções relevantes do Ministério da Justiça e sobre a
orientação e supervisão do Especialista do Programa RoLS. O Responsável de Monitoria e avaliação do RoLS fará também
parte da equipe e proporcionará apoio na maior medida possível.
O líder da equipe proporcionará regularmente ao Especialista do Programa RoLS informação sobre a evolução do
processo de trabalho.
O PNUD colocará á disposição da equipe todo o material de informação documental e apoio
logístico. Os consultores devem ter o seu próprio computador portátil.

Termos de Referência para a Equipa de Avaliação do Acesso à Justiça
A equipa estará composta por 5 membros com os seguintes perfis e qualificações:
Líder de Equipe de Avaliação do Acesso á Justiça / Consultor internacional
Duração do contrato: 2 meses
1. Funções, Responsabilidades e Resultados
O líder da equipa é o principal responsável pelos resultados da avaliação e da gestão de toda a equipe. Os
principais resultados esperados são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desenvolvimento da metodologia de avaliação seguindo as linhas de orientação proporcionadas pelos termos
de referência
Formação e gestão da equipe de Avaliação
Desenvolvimento dos questionários, da identificação e da organização dos grupos-alvo em colaboração com a
equipe
Dirigir todos o processo de consultas
Redigir o Relatório de Avaliação final
Líderar qualquer acção de divulgação das principais conclusões

2. Qualificações e Experiência Profissional
Formação Superior Universitária em Direito, com especialização em Direitos Humanos, Direito Internacional
ou Estudos Sociais e de Desenvolvimento.
Experiência miníma relevante de 7 anos em Direito, especialmente no acesso à justiça e Direitos Humanos
em países em desenvolvimentos em situação de pós-conflito, incluindo formação e capacitação nas áreas
relevantes.
Experiência em conduzir pesquisas com equipes multi-disciplinares sobre assuntos legais e de justiça, e
trabalho com autoridades governamentais e organizações da sociedade civil.
Disponibilidade, disposição e iniciativa pessoal para viajar e engajar-se no trabalho de campo com a
comunidade.
Excelente capacidade analítica, de pesquisa, de redacção e habilidades de capacitação.
Fluente em Português e em Francês ou Inglês
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Termos de Referência para os Consultores Nacionais para a Avaliação do Acesso á Justiça
Consultor Nacional para os Aspectos Legais – 3 vagas
Duração do contrato: 2 meses
1. Funções, Responsabilidades e Resultados
Como membros da equipe de avaliação, espera-se que os especialista nacionais para os temas legais contribuam
para os resultados gerais da avaliação, integrando o seu conhecimento do contexto legal da Guiné-Bissau, assim como as
suas ligações e contactos relevantes do sector da justiça, decisivos para uma implementação exitosa das suas funções.
Especificamente, espera-se que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Propocionem á equipe uma visão geral do funcionamento do sistema formal e informal de justiça no país, e
todos os aspectos criticos em termos de informação com base na sua experiência e conhecimentos locais.
Contribuir para o desenvolvimento da metodologia de avaliação seguindo as linhas de orientação
proporcionadas pelos termos de referência.
Contribuir para o desenvolvimento dos questionários, da identificação e da organização dos grupos-alvo em
colaboração com a equipe
Dar assistencia a todos os processos de recolha de dados qualitativos e quantitativos
Facilitar as reuniões e a organização dos grupos-alvo nas regiões sob a orientação do líder da equipe
Facilitar e interacção e o êxito dos resultados positivos das discussões durante as reuniões e as consultas
Contribuir para o Relatório Final de Avaliação, sob a orientação do líder da equipe.
Participar em qualquer acção de divulgação das principais conclusões
Demais taferas importantes para o êxito da avaliação, dirigidas pelo líder da equipa.

2. Qualificações e Experiência Profissional
Formação Superior Universitária em Direito. Valorar-se-á um diploma de Mestrado.
Experiência significativa no sector legal como advogado ou magistrado.
Desejável ter experiência como formador ou professor de Direito
Necessária experiência em pesquisas e análise em terreno sobre assuntos legais e de justiça, e desejável ter
experiência de trabalho com autoridades governamentais e organizações da sociedade civil.
Disponibilidade, disposição e iniciativa pessoal para viajar e engajar-se no trabalho de campo com a
comunidade.
Disposição para aprender e ter um interesse demonstrável em Direitos Humanos e Acesso é Justiça.
Fluente em Português e Crioulo. Francês ou Inglês valorável.

Termos de Referência do Consultor para a Avaliação do Acesso á Justiça
Especialista Nacional em Estudos Sociais ou Política Económica e Desenvolvimento
Duração do contrato: 2 meses
1. Funções, Responsabilidades e Resultados
Como membro da equipe de avaliação, espera-se que o Especialista Nacional em Estudos Sociais ou Politica
Económica e de Desenvolvimento contribua para os resultados gerais da avaliação, integrando o seu conhecimento do
contexto sociológico, politico e económico da Guiné-Bissau, assim como as suas competência analíticas para o sucesso da
implementação da sua função. Especificamente, espera-se que:
1.
2.
3.

Propocionar à equipe uma visão geral dos assuntos sociais e de desenvolvimento relevantes para a avaliação
no contexto da Guiné-Bissau. Concretamente, dos mecanismos tradicionais e informais relacionados com os
temas de justiça.
Contribuir para o desenvolvimento da metodologia de avaliação seguindo as linhas de orientação
proporcionadas pelos termos de referência.
Contribuir para o desenvolvimento dos questionários, da identificação e da organização dos grupos-alvo em
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colaboração com a equipe
4. Dar assistência a todos os processos de recolha de dados qualitativos e quantitativos
5. Facilitar as reuniões e a organização dos grupos-alvo nas regiões sob a orientação dos líder da equipe
6. Facilitar a interacção e o êxito dos resultados positivos das discussões durantes as reuniões e as consultas
7. Contribuir para o Relatório Final de Avaliação, sob a orientação do líder da equipe.
8. Participar qualquer acção de divulgação das principais conclusões
9. Demais tarefas importantes para o êxito da avaliação, dirigidas pelo líder da equipa.
2. Qualificações e Experiência Profissional
Formação Superior Universitária em Política Social, Desenvolvimento ou Economia. Valorar-se-á um diploma
de Mestrado.
Experiência significativa no sector da sociologia ou do Desenvolvimento Económico.
Desejável ter experiência como investigador ou professor de Estudos Sociais.
Desejável experiência de trabalho com autoridades governamentais e organizações da sociedade civil,
particularmente relacionado com o sector da justiça.
Disponibilidade, disposição e iniciativa pessoal para viajar e engajar-se no trabalho de campo com a
comunidade.
Disposição para aprender e ter um interesse demonstrável em Direitos Humanos e acesso é justiça.
Fluente em Português e Crioulo. Francês ou Inglês valorável.

Termos de Referência do Consultor para a Avaliação do Acesso á Justiça
Consultor Nacional Especialista em Direitos Humanos e/ou Género
Duração do contrato: 2 meses
1. Funções, Responsabilidades e Resultados
Como membro da equipe de avaliação, espera-se que o Consultor Nacional Especialista em Direitos Humanos e/
ou Género contribua para os resultados gerais da avaliação e á exitosa implementação da sua função, integrando a sua
competência em Direitos Humanos (particularmente dos Direitos das mulheres e das crianças), da Guiné-Bissau.
Especificamente, espera-se que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proporcionar à equipe e ao estudo uma visão geral dos assuntos mais críticos e importantes para a avaliação
relacionados com a violação ou privação dos Direitos Humanos, com especial ênfase nos direitos das crianças
e das mulheres na Guiné-Bissau.
Contribuir para o desenvolvimento da metodologia de avaliação seguindo as linhas de orientação
proporcionadas pelos termos de referência.
Contribuir para o desenvolvimento dos questionários, da identificação e da organização dos grupos-alvo em
colaboração com a equipe
Dar assistência a todos os processos de recolha de dados qualitativos e quantitativos
Facilitar as reuniões e a organização dos grupos-alvo nas regiões sob a orientação dos líder da equipe
Facilitar a interacção e o êxito dos resultados positivos das discussões durante as reuniões e as consultas
Contribuir para o Relatório Final de Avaliação, sob a orientação do líder da equipe.
Participar em qualquer acção de divulgação das principais conclusões
Demais tarefas importantes para o êxito da avaliação, dirigidas pelo líder da equipa

2. Qualificações e Experiência Profissional
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Formação Superior Universitária em Direito ou Estudos Sociais com formação especializada em Direitos
Humanos.
Experiência minima de 3 anos de trabalho em assuntos de Direitos Humanos.
Desejável ter experiência como investigador para as Nações Unidas ou organizações multi-laterais no campo
dos Direitos Humanos e /ou Género.
Desejável experiência de trabalho com autoridades governamentais e organizações da sociedade civil,
particularmente relacionado com o sector da justiça.
Disponibilidade, disposição e iniciativa pessoal para viajar e engajar-se no trabalho de campo com a
comunidade.

Estudo sobre o Acesso à Justiça
na Guiné-Bissau:
Regiões de Cacheu e Oio e Sector
Autónomo de Bissau
Estudo sobre o Acesso à Justiça na Guiné-Bissau: Regiões de Cacheu e Oio e Sector Autónomo de Bissau

Seminário de Apresentação do Estudo

11 e 12 de Maio de 2011
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ANEXO XXIII
SEMINÁRIO SOBRE O ACESSO À JUSTIÇA (APRESENTAÇÃO
PÚBLICA DO ESTUDO) E CONCLUSÕES DAS SESSÕES DE
TRABALHO COM OS PARTICIPANTES
I. Enquadramento
O Seminário sobre o Acesso à Justiça na Guiné-Bissau decorreu nos dias 11 e 12 de Maio de 2011, no Hotel
Coimbra, em Bissau, e teve como principal objectivo dar a conhecer aos principais intervenientes em toda a ―cadeia de
justiça‖ (justiça estadual, justiça tradicional, ONGs e associações representativas dos grupos vulneráveis, etc.) as principais
conclusões e recomendações do “Estudo sobre o Acesso à Justiça na Guiné-Bissau: regiões de Cacheu e Oio e
Sector Autónomo de Bissau‖. Além deste objectivo, pretendeu-se também aproveitar e estimular a participação dos
presentes em duas sessões de trabalho dedicadas a dois dos temas principais do estudo: a ―Colaboração entre a Justiça
Estadual e a Justiça Tradicional‖e ―Violência contra as mulheres e crianças – colaboração entre as entidades competentes‖, através
das quais se visou a obtenção de contributos e sugestões bem como esquemas de articulação entre as entidades para a
melhoria das situações objecto de análise, com carácter pragmático e realista (no ―aqui‖ e no ―agora‖). Finalmente, o
seminário contou ainda com a apresentação, por parte dos parceiros internacionais (UE, UNICEF e PNUD), dos
respectivos projectos mais relevantes na área do acesso à justiça.
Este evento contou com a presença de cerca de 130 convidados, dos quais aproximadamente 90 participaram
activamente nas sessões de trabalho. Os participantes foram divididos em três grupos de trabalho para que as sessões de
trabalho pudessem ser exequíveis e possibilitar a obtenção de contributos úteis. O seminário foi encerrado com a
apresentação das principais conclusões das sessões de trabalho. O Ministro da Justiça presidiu quer à sessão de abertura,
quer ao encerramento do seminário, que contou também com a presença da Presidente do Supremo Tribunal de Justiça
da Guiné-Bissau.
Infra é possível encontrar:
- Programa do Seminário;
- Excertos do discurso de abertura do seminário proferido por SE o Ministro da Justiça
- Referência à metodologia e à lista de participantes nas sessões de trabalho
- Conclusões das sessões de trabalho
II. Programa do Seminário

NAS

SEMINÁRIO SOBRE O ACESSO À JUSTIÇA
REGIÕES DE CACHEU E OIO E NO SECTOR AUTÓNOMO DE BISSAU
HOTEL COIMBRA – AUDITÓRIO ANTÓNIO POLÓNIO
11 E 12 DE MAIO DE 2011
PROGRAMA DO SEMINÁRIO

1.º dia
11 DE MAIO DE 2011, quarta-feira
Manhã
8h30: Chegada e registo dos participantes
9h: Chegada dos Convidados
9h30-10h: Sessão de abertura
Intervenção do Representante Residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD
Discurso de Abertura de S.E. O Ministro da Justiça, Mamadu Saliu Jaló Pires
10h-11h: Apresentação dos resultados do Relatório sobre o Acesso à Justiça na Guiné-Bissau: Regiões de Cacheu e Oio e
Sector Autónomo de Bissau
11h-11h30: Pausa-café
11h30– 12h30: Sessão de perguntas e respostas
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12h30 – 13h: Organização dos grupos para as sessões de trabalho
13h-14h: Almoço
Tarde
14h30-16h30: Sessão de trabalho subordinada ao tema ―Colaboração entre a Justiça Estadual e a Justiça Tradicional‖
16h30-16h45: Pausa-café
16h45-17h30: Apresentação e discussão dos resultados alcançados na sessão de trabalho
2.º dia
12 DE MAIO DE 2011, quinta-feira
Manhã
8h45 – Chegada e Registo dos Participantes
9h-9h30 – Organização dos Grupos de Trabalho
9h30-11h30: Sessão de trabalho subordinada ao tema ―Violência contra as mulheres e crianças – colaboração entre as
entidades competentes‖
11h30-11h45: Pausa café
11h45-12h45: Apresentação e discussão dos resultados alcançados na sessão de trabalho
12h45-14h: Almoço
Tarde
Apresentação dos Planos e Projectos na área do Acesso à Justiça dos Parceiros Internacionais
14h-14h20: Apresentação da União Europeia
14h20-14h40: Apresentação da UNICEF
14h40-15h: Apresentação do PNUD - Programa de Fortalecimento do Estado de Direito e de Segurança
15h-15h30: Sessão de perguntas e respostas
15h30m-16h: Pausa-café
16h-16h30: Sessão de encerramento na presença de S.E. o Ministro da Justiça
- Apresentação das Conclusões do Seminário pela Equipe Organizadora
Discurso de encerramento de S.E. A Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Maria do Céu Silva Monteiro

III. Excertos do discurso de SE o Ministro da Justiça, Mamadu Saliu Jaló Pires
“(…)
O Sistema Judicial tem um papel fundamental a desempenhar no garante da equidade na distribuição da riqueza, na
consolidação dos direitos humanos e no acesso universal às potencialidades do país, visando o desenvolvimento socioeconómico
sustentável da nação.
Importa, porém, diagnosticar continuamente os problemas específicos e as necessidades mais prementes de cada região e
zona do país, de forma a adaptar as soluções das políticas gerais aos problemas e questões locais das comunidades que
pretendemos servir.
É necessário estudar no terreno as questões a serem objecto de política e de lei e as melhores formas de implementação
das mesmas, para que não constituam letra morta.
É também nas bases que procuramos soluções criativas e de curto prazo, trabalhando e melhorando o que já existe,
enquanto não se almeja o desejado objectivo final de dotação da Guiné-Bissau de um nível óptimo de estruturas estaduais próximas
da população, mesmo nas zonas mais remotas do país.
O estudo que terão oportunidade de conhecer durante este evento, salienta que é importante reforçar a presença judicial
do Estado em quase todas as regiões analisadas, sem a qual ocorrem conflitos preocupantes resolvidos com recurso, por vezes, a
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esquemas de verdadeira justiça privada.
Salienta ainda que uma população pouco informada sobre os seus direitos e sobre como navegar no sistema judicial, tantas
vezes hermético para o comum dos cidadãos, tem poucas possibilidades de reacção mesmo às violações mais básicas dos seus
direitos humanos.
O governo está empenhado em aproximar a justiça aos cidadãos, em particular aos mais carenciados, aos mais vulneráveis,
aos mais necessitados. Para tal, precisávamos de ter um retrato mais completo e exacto sobre quem são estes grupos, quais as suas
necessidades de justiça e quais as estruturas judiciais e mecanismos existentes nas respectivas regiões e comunidades, que possam
dar resposta a estas necessidades. Com este relatório, tomamos nota das várias limitações existentes, ao nível da justiça formal e
dos mecanismos tradicionais que em tantas localidades são a primeira resposta à resolução de conflitos sociais.
(…)
O relatório ora apresentado, constituirá não só o ponto de partida para as mudanças planeadas no domínio do Acesso à
Justiça mas será também um instrumento privilegiado, ao dispor do Estado e dos parceiros internacionais, para um melhor
planeamento, intervenção, monitoria e avaliação do impacto das medidas a tomar (…)”.
IV. Sessões de trabalho com os participantes – metodologia e participantes
PLANO DAS SESSÕES DE TRABALHO
Grupos
Divisão dos participantes em três grupos (aos quais foram associadas as cores azul, verde e vermelho) e
respectiva organização na sessão relativa à ―organização dos grupos de trabalho‖
Cada grupo foi orientado por um facilitador: membros da equipa que realizaram o estudo e pela representante
da UNICEF (Cecilia Kline)
Cada grupo nomeou um porta-voz que, em conjunto com o facilitador, organizou e apresentou as conclusões de
cada sessão
Plano da Sessão
A sessão iniciou-se com um enquadramento e uma breve apresentação das questões mais pertinentes a serem
discutidas
Os participantes trabalharam no sentido de fazer recomendações e, quando possível, estabelecerem planos de
acção/articulação quanto a questões concretas
Os participantes trabalharam com base no que existe ―aqui e agora‖, ou seja, foi dada a indicação de que
recomendações relativas à criação de novas estruturas, melhoria das existentes, remunerações adicionais, etc.
deviam ser evitadas, pois o objectivo era o de melhorar o trabalho no curto prazo (com o que temos no
momento)
LISTA DOS PARTICIPANTES NOS TRÊS GRUPOS DAS SESSÕES DE TRABALHO
Grupo AZUL
N.º

Zona

Função
Autoridades Locais
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1

São Domingos

Administrador de Sector

2

Bula

Administrador de Sector

3

Mansoa

Administradora de Sector

4

Suzana

Secretário Administrativo
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Autoridades do SEJ
5

Bissau

Presidente da Vara Crime do Tribunal Regional

6

Bissau

Director Protecção Pública

7

Bissau

MP- Curadoria de Menores

8

Canchungo

8

Bigêne/Ingoré

10

Bula

11

Mansoa

Sistema de Informações do Estado

12

Mansaba

Inspector da Educação

Delegado da Protecção Pública
Delegado do MP
Juiz do Tribunal de Sector

Autoridades Tradicionais
13

Bigêne

Régulo

14

Pelundo

Régulo

15

Farim

Régulo

16

Nhacra

Representante da Secção

17

Cumeré

Comité de tabanca

18

Calequisse

Régulo

ONGs, Associações de Base e Organizações Internacionais
19

Bissau

GEIOJ

20

Bissau

Comité Nacional para o Abandono de Práticas

21

Bissau

Parlamento Nacional Infantil

22

Bissau

Comissão Nacional das Mulheres Trabalhadoras

23

Canchungo

24

Bissorã

CONGAI
Grupo de Mulheres de Binar

Grupo VERDE
N.º

Zona

Função
Autoridades Locais

1

Cacheu

Governador da Região

2

Canchungo

Administrador de Sector

3

Bigêne

Administrador de Sector

4

Bissorã

Administrador de Sector

5

Mansaba

Administrador de Sector

6

Nhacra

Secretário Administrativo

7

Suzana

Secretário Administrativo
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Autoridades do SEJ
8

Bissau

INTERPOL

9

Bissau

Comissão Especializada para Mulher e Criança

10

Bissau

Representante do Ministério da Mulher, Família

11

Bissau

Juíza Secção de Trabalho, Família e Menores do

12

Bissau

Delegado MP/ Tribunal de Sector – Bairro
Militar

13

Bissau

Juiz Tribunal de Sector - Bairro de Belém

14

Bissau

PJ- Brigada de Mulheres, Menores e Família

15

Canchungo

16

Farim

17

Bissorã

Juíz do Tribunal Regional

18

Bissorã

Del. Protecção Pública

19

Bissau

1.º Esquadra

Juiz do Tribunal de Sector
Comissário da POP

Autoridades Tradicionais
20

Canchungo

Régulo

21

Bula

22

Mansoa

Régulo Central

23

Bissorã

Comité central de Binar

24

Nhacra

Chefe de Tabanca Cumeré

Representante do Régulo

ONGs, Associações de Base e Organizações Internacionais
25

Bissau

UNIOGBIS – Direitos Humanos e Género

26

Bissau

Comissão Nacional dos Direitos Humanos

27

Bissau

Comité Internacional da Cruz Vermelha

28

Bissau

Voz di Paz

29

Bissau

PAOSED

30

Bissau

Plataforma de ONG’s – Conbersa pa Paz

31

Cacheu

Assoc. Djamural

32

Nhacra

AJAD

33

Bissau

AMIC

34

Bissau

LGDH

Grupo VERMELHO
N.º

Zona

Função
Autoridades Locais
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1

Cacheu /Calequisse

Administrador de Sector

2

Caio

Admin./Régulo-Adjunto

3

Farim

Administrador de Sector
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Autoridades do SEJ
5

Bissau

5.ª Esquadra/Zona 7

6

Bissau

Ministério do Interior – Gabinete de Mulheres e
Menores

7

Canchungo

8

Bigêne/Ingoré

9

Bigêne

Comissário da POP

10

Mansoa

POP

11

Bissorã

Delegado do MP no Tribunal Regional de
Bissorã

Delegado do MP
Juiz do Tribunal de Sector

Autoridades Tradicionais
12

Canchungo

Régulo de Bassarel

13

Nhacra

Imame

14

Bissorã

Comité de Tcherté

15

Cacheu

Régulo

16

Nhacra

Chefe de Secção

17

Caió

Régulo

ONGs, Associações de Base e Organizações Internacionais
18

Bissau

Comissão Diocesana de Justiça, Paz e Direitos
Humanos (Igreja Católica)

19

Bissau

IMC

20

Bissau

REJE

21

Bissau

Federação Nacional de pessoas portadoras de
deficiências

22

Bissau

ONG - AMBA

23

Bissau

PAOSED

24

Caio

Assoc. de Mulheres

25

Bigêne

Assoc. DUMA - SÓ

26

Suzana

Assoc. UBOMAL

27

Farim

ONG - NADEL

28

Bissau

Movimento da Sociedade Civil

29

Mansabá

Associação de Mulheres
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V Conclusões das sessões de trabalho
A. Sessão relativa à «Colaboração entre a Justiça Estadual e Justiça Tradicional»
Foram colocadas as seguintes questões:
1. Definir concretamente as entidades do poder tradicional que se encarregam da justiça, confirmando ou
infirmando as conclusões do estudo:
Régulo

Conselho de anciãos/‖homens grandes‖

Chefe de tabanca

Imames

Comité de Tabanca

Pastores (da Igreja Evangélica)

Chefe da morança

Padres (da Igreja Católica)

Outros:______________________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Melhorar a colaboração entre a justiça estadual e a justiça tradicional, tendo em conta o futuro papel dos CAJ e
ONGs que com eles irão trabalhar
Que contribuição as autoridades tradicionais podem dar para o melhoramento do sistema de justiça?
Quais as pessoas adequadas para servir de ligação entre os mecanismos tradicionais, os CAJ e as
comunidades?
3. Encontrar esquemas de melhoria do cumprimento dos direitos humanos na justiça estadual e, em especial, na
justiça tradicional, através da reflexão sobre as seguintes questões:
As autoridades tradicionais querem receber formação?
Esta formação abrangeria temas relacionados com os direitos humanos, a igualdade do género,
mecanismos alternativos de resolução de conflitos (mediação) ou outros (quais)?
Estaria disposto/a a aceitar pessoas com formação em direitos humanos a observar o desenvolvimento e
aplicação da justiça tradicional?
Que outra solução concreta seria capaz de melhorar o cumprimento dos direitos humanos na justiça estadual e,
em especial, na justiça tradicional?

Conclusões da Sessão relativa à «Colaboração entre a Justiça Estadual e Justiça Tradicional»
1.
Quanto à primeira questão: ―Definir concretamente as entidades do poder tradicional que se encarregam da justiça,
confirmando ou infirmando as conclusões do estudo” as conclusões foram as seguintes:
Os participantes confirmaram genericamente a existência das autoridades tradicionais que constavam do
elenco do Estudo (p. 12 e 13);
Um dos grupos questionou o facto de o comité de tabanca fazer efectivamente parte das autoridades
tradicionais (tal como havia sido explicado no estudo e pelas mesmas razões);
Um dos grupos referiu que existiam, nas autoridades tradicionais, representantes de jovens e mulheres
(posição que não foi consensual, não merecendo o acordo generalizado dos participantes naquele grupo,
em especial, das autoridades tradicionais).
2.
Quanto à segunda questão, relativa à melhoria da colaboração entre a justiça estadual (JE) e a justiça tradicional
(JT), tendo em conta o futuro papel dos CAJ e ONGs que com eles irão trabalhar, as conclusões foram as seguintes:
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“Que contribuição as autoridades tradicionais podem dar para o melhoramento do sistema de justiça?”
Deve existir um acompanhamento do processo judicial por parte das autoridades tradicionais na sua
―zona de actuação‖;
Algumas decisões das autoridades tradicionais podem ser homologadas pelos juízes
Deve haver uma partilha constante de informações entre a JE e JT
O reconhecimento mútuo das autoridades: JE e JT é essencial
Deve haver uma delimitação das competências das duas autoridades: no entanto, não houve consenso, a
não ser quanto ao facto de a JT dever tratar das questões menos graves e a JE tratar casos mais graves;
As autoridades tradicionais devem encaminhar as pessoas para o sistema estadual nos casos em que não
se considerem competentes
As autoridades tradicionais devem apenas ―mediar‖ alguns conflitos e não administrar justiça
As autoridades tradicionais devem colaborar no cumprimento das decisões judiciais, ajudando na
notificação e na descoberta da verdade
“Quais as pessoas adequadas para servir de ligação entre os mecanismos tradicionais, os CAJ e as comunidades?”
Foi referido que podia haver uma equipa de ligação, ―para-legais‖ ou intermediários entre quem procura
e faz a justiça
Foi referido que os CAJs devem ter uma espécie de ―assessoria‖ de grupos constituídos por
representantes das autoridades tradicionais representante das autoridades estaduais, representante das
mulheres e dos jovens
3.
Quanto à terceira questão, quanto à formação necessária, as conclusões foram as seguintes:
―As autoridades tradicionais querem receber formação?”
Todas as autoridades tradicionais confirmaram que pretendem formação, para si ou para os seus
representantes (se as autoridades tradicionais entenderem que não têm preparação suficiente para esta
formação);
“Esta formação abrangeria temas relacionados com os direitos humanos, a igualdade do género, mecanismos alternativos
de resolução de conflitos (mediação) ou outros (quais)”?
Foram elaboradas propostas para os módulos de formação, que devem incluir as seguintes matérias:
Direitos humanos
Igualdade do género/direitos das crianças
Procedimentos legais
Mecanismos de resolução de conflitos/mediação
Cidadania
Prevenção de conflitos
Direito consuetudinário
“Estaria disposto/a a aceitar pessoas com formação em direitos humanos a observar o desenvolvimento e aplicação da
justiça tradicional?”
Todos os grupos referiram que aceitariam outras pessoas com formação em direitos humanos a
observar o desenvolvimento e aplicação da justiça tradicional. O perfil dessa pessoa foi também definido:
pessoa da comunidade, com respeito e prestígio e tenha algum nível de escolarização, apartidária que
pode pertencer a ONGs e/ou associações de base (com ligação aos CAJ)/ para-legais
“Que outra solução concreta seria capaz de melhorar o cumprimento dos direitos humanos na justiça estadual e, em
especial, na justiça tradicional?”
Foi apontada a necessidade de formação das autoridades estaduais ligadas à prevenção, investigação e
repressão
Devem ser organizadas campanhas para informar e divulgar os direitos humanos (pelas ONGs e
associações de base)
Deve ser introduzida a disciplina dos direitos humanos no ensino básico
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Sessão relativa à Violência contra Mulheres e Crianças: Colaboração entre as Entidades
Foram colocadas as seguintes questões:
1. Identificar e desenvolver um modelo de acção coordenada que envolva autoridades estaduais, justiça tradicional,
ONGs e CAJ para agilizar o acesso das mulheres e crianças à justiça estadual:
a.
Definir uma estratégia de acção para os CAJ com o envolvimento das comunidades locais para
melhor orientar as mulheres e crianças vítimas de violência sobre o funcionamento da justiça
estadual (como se faz uma queixa, como dar seguimento ao processo, a quem recorrer?).
b.
Definir como fortalecer a participação e iniciativas das comunidades locais (líderes comunitários) no
processo de protecção das mulheres e crianças, com objectivo de responsabilizar as comunidades
locais no processo de protecção destes grupos.
2. Identificar estratégias de protecção das crianças, quer no acesso à justiça estadual (apresentação de queixas),
quer no tratamento durante o processo judicial (como assegurar a confidencialidade, quem acompanha a criança,
etc.)
3. Desenvolver um modelo de articulação entre as autoridades estaduais, (MP, polícia) e os Centros de Saúde e
hospitais para facilitar a identificação de mulheres e crianças vítimas de violência.
B. Conclusões da Sessão relativa à Violência contra Mulheres e Crianças: Colaboração entre as
Entidades
1.
Quanto à primeira questão,
“Definir uma estratégia de acção para os CAJ com o envolvimento das comunidades locais para melhor orientar as
mulheres e crianças vítimas de violência sobre o funcionamento da justiça estadual (como se faz uma queixa, como dar seguimento
ao processo, a quem recorrer?)”
Os grupos acabaram por identificar todas as entidades que tinham ou deviam ter intervenção na ―cadeia de
justiça‖. Assim, concluíram que:
As entidades com a função de identificar problemas de violência eram as seguintes: CAJ; IMC; ONGs;
Associações de base; comunidade; Centros de saúde; autoridades policiais; escolas; entidades religiosas;
assistentes sociais
As entidades com a função de receber a queixa eram apenas a Polícia e o Ministério Público/Curadoria de
Menores, mas que devem colaborar no encaminhamento dessa queixa, as seguintes: autoridades tradicionais,
ONGs, CAJ, Administradores locais
Entidades com a função de resolução das questões de violência eram apenas os Tribunais (em especial
Família e Menores), mas que as autoridades tradicionais e mediadores podiam intervir em questões menos
graves, desde que com prévia formação
Entidades com a função de Acolhimento/Reinserção eram as seguintes: Ministério da Mulher, Família e
Coesão Social e Luta contra a Pobreza; Igrejas; Casas de acolhimento existentes (sendo necessário o reforço
da capacidade dos centros de acolhimento existentes). Entendeu-se ainda o seguinte:
É urgente criar novos centros para acolher crianças e mulheres vítimas de violência
Para o caso das crianças irã, é necessário dar algum tipo de apoio à parte da família que quer
manter a criança
“Definir como fortalecer a participação e iniciativas das comunidades locais (líderes comunitários) no processo de protecção
das mulheres e crianças, com objectivo de responsabilizar as comunidades locais no processo de protecção destes grupos”
Deve ser promovida a participação das comunidades na resolução das questões da violência, através da
sensibilização da comunidade e das autoridades tradicionais.
Também os CAJ/ONGs devem ter pontos focais nas comunidades para formar e sensibilizar a comunidade.
“Identificar estratégias de protecção das crianças, quer no acesso à justiça estadual (apresentação de queixas), quer no
tratamento durante o processo judicial (como assegurar a confidencialidade, quem acompanha a criança, etc.)”
Sensibilização das comunidades e autoridades tradicionais
Formação da comunicação social sobre como abordar crimes de violência contra a criança
Integrar assistentes sociais e psicólogos em escolas, polícias e tribunais
Os CAJ ou as ONGs que com eles trabalham devem ter a competência para fiscalizar regularmente a
situação das crianças na comunidade – dirigindo-se à escola ou outra forma de comunicação (directa) com as
crianças e tal fiscalização é aceite pelas autoridades tradicionais
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Deve existir um ponto focal na tabanca: membro da comunidade (pessoa idónea, com conhecimento de
direitos humanos, aceite pela comunidade e polícias, corajoso) que seja identificado como a pessoa que pode
fazer a ligação às autoridades estaduais em casos de violência
“Desenvolver um modelo de articulação entre as autoridades estaduais, (MP, polícia) e os Centros de Saúde e hospitais
para facilitar a identificação de mulheres e crianças vítimas de violência”
O CAJ deve servir como centralizador da recolha de dados, obtendo-os junto da polícia, ONGs (trabalhando
com os pontos focais nas comunidades), com os centros de saúde e hospitais e com o Ministério Público;
Todos devem ser sensibilizados para a importância e necessidade de melhoria da organização de dados.

192

Com o apoio:
193

