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Ficha Técnica e Agradecimentos:
Este Manual de Formação sobre Violência Baseada no Género na Guiné-Bissau foi desenvolvido no âmbito
do projeto do Banco Mundial de Sensibilização para a Redução da Violência Baseada no Género (VBG) na
Guiné-Bissau. O projeto tem por objetivo contribuir para o trabalho de sensibilização e capacitação de
atores, instituições, organizações da sociedade civil e comunidades em termos de prevenção, proteção e
resposta à VBG, tendo, como principal pressuposto, a necessidade de fortalecer a intervenção do Banco
Mundial para reduzir quaisquer efeitos ou riscos envolvendo a violência baseada no género nos seus
projetos e operações no País. O trabalho está inserido no quadro das atividades do Banco Mundial para a
realização dos objetivos de redução da pobreza extrema e aumento da prosperidade compartilhada,
através da promoção da igualdade de género e plena participação socioeconómica de meninas e mulheres.
O manual foi desenvolvido por uma equipa do Banco Mundial composta por Sara Guerreiro e Natália
Mazoni, sob a supervisão técnica e com contribuições de Paula Tavares, e colaboração de Helder Pires. O
conteúdo foi preparado com base em recolha de dados, pesquisa e colaboração com organizações e
entidades locais que atuam na área de VBG, para mapear o contexto e mecanismos de proteção e resposta.
Em fevereiro de 2019, foi realizada em Bissau uma primeira formação para apresentar e validar a versão
preliminar do manual, bem como engajar as organizações e entidades envolvidas para colaboração e
apropriação do material. Da reunião, participaram e contribuíram para o processo de validação as seguintes
entidades, às quais a equipa técnica agradece: ADPP, AGMJ, Ahernog, AMAE, AMBB, AMJ, AMPROCS,
AMPROF, AMUF, AMUPEIXE, APALCOF, CAJ, CNAPN, FDB, GTO-Bxo, MANITESE, MERS, PPM-GB, RDN,
Redisse II, RENLUV, TGB, e Tiniguena, entre outros representantes. Posteriormente, o manual foi revisto,
esperando-se que o produto final sirva para a sensibilização de atores, instituições, organizações da
sociedade civil e comunidades em matéria de VBG.
Esta versão do manual foi apresentada inicialmente em uma Formação sobre Violência Baseada no Género
na Guiné-Bissau realizada em Bula, Guiné-Bissau, em maio de 2019, para profissionais e representantes
locais, incluindo profissionais de direito e de saúde, nomeadamente juízes, delegados do Ministério Público,
representantes dos Centros de Acesso à Justiça (CAJ), forcas de segurança, assistentes sociais,
administração regional, lideres tradicionais e religiosos, e organizações da sociedade civil que atuam em
questões de VBG, e posteriormente revista para uma formação subsequente, para destinatários similares,
em Mansoa, em outubro de 2019. Em janeiro de 2020, o manual foi ainda revisto como parte da preparação
de uma formação sobre a VBG com enfoque específico na área da educação. A equipa de preparação e
apoio ao desenvolvimento e realização da formação original incluiu Sara Guerreiro e Helder Pires,
consultores jurídicos, e Paula Tavares, especialista sénior em desenvolvimento do setor privado, com apoio
também de Ivo de Barros para a segunda e terceira formações. Na Guiné-Bissau, fomos apoiados por Sonia
Sanchez, diretora de operações, Rama Barbosa, assistente de programa, e Djacumbá Cassamá, assistente
de equipa. Os nossos parceiros e colegas em Bissau incluíram a Fatumata Baldé, presidente do CNAPN e
Aissatú Câmara Injai e Toneca Sila da RENLUV. Prevê-se a continuação do trabalho e das formações noutras
regiões do País em 2020.
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SIGLAS
ACNUR
AMIC
CAJ
CDC
CEDAW
CNAPN
CP
CPC
CPLC
FCSH-UNL
GICJU
GBM/BM
HIV/SIDA
IDH
ILAP
IMC
INE
INEP
LGDH
MGF ou MGF/E
MICS
OIM
OIT
OMS
ONG
ONU
PNUD
SITAN
UE
UEFGM
UNFPA
UNIOGBIS
UNICEF
VBG

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
ONG Amigos da Criança
Centros de Acesso à Justiça
Convenção dos Direitos da Criança
Comité para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra Mulheres
Comité Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas
Código Penal
Código de Processo Penal
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa
Gabinete de Informação e Consulta Jurídica
Grupo Banco Mundial (World Bank Group)
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
Índice de Desenvolvimento Humano
Inquérito Ligeiro de Avaliação de Pobreza
Instituto da Mulher e Criança
Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
ONG Liga Guineense dos Direitos Humanos
Mutilação genital feminina ou mutilação genital feminina/Excisão
Inquérito aos Indicadores Múltiplos (Multiple Indicator Cluster Survey)
Organização Internacional de Migração
Organização Internacional de Trabalho
Organização Mundial da Saúde
Organização não-governamental
Organização das Nações Unidas
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Análise da Situação da Criança e Mulher (Situation Analysis of Children and Women)
União Europeia
Unidos para acabar com a MGF
Fundo de População das Nações Unidas
Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau
Fundo das Nações Unidas para a Infância
Violência Baseada no Género
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Parte 1 – Contexto e enquadramento
Objetivos deste módulo:
Examinar os contexto e enquadramento a respeito da violência baseada no género
Identificar os diferentes tipos de VBG, suas definições e consequências
Compreender o impacto da VGB no ciclo de vida da mulher, bem como na sua saúde,
educação e na sociedade

1.1.

Introdução à Violência Baseada no Género

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o termo ‘género’ refere-se às características socialmente
construídas referentes a mulheres e homens, tais como normas, papéis e relações entre grupos de ambos os
sexos. Quando indivíduos ou grupos não se encaixam nas normas de género estabelecidas em determinadas
sociedades, eles podem ser estigmatizados ou enfrentar práticas discriminatórias, exclusão social e violência
baseada no género.1
A violência baseada no género (VBG) é um termo genérico que designa qualquer ato prejudicial perpetrado
contra a vontade de uma pessoa baseado em diferenças socialmente atribuídas entre homens e mulheres em
razão de seu sexo biológico ou de sua identidade de género.
A VBG reflete a desigualdade subjacente e sistemática, associada à distribuição desigual de poder entre homens
e mulheres e às normas enraizadas e expectativas rígidas sobre os papéis de género.2 É considerada uma
manifestação dessas relações desiguais de poder historicamente definidas, que afeta mulheres e meninas desde
antes de seu nascimento até à sua velhice, podendo a sua subordinação ser ou não absoluta, e podendo ter
variações de acordo com a cultura e região3. Inclui atos que infligem dano ou sofrimento físico, sexual ou mental,
ameaças de tais atos, coerção e outras privações de liberdade e económicas. Esses atos podem ocorrer em
público ou em privado. A VBG ocorre em todos os países do mundo e manifesta-se com maior incidência contra
mulheres e meninas.
A VBG é uma das violações de direitos humanos mais predominantes no mundo e não conhece fronteiras sociais,
económicas ou geográficas. Mundialmente, estima-se que uma em cada três mulheres já sofreu abuso físico ou
sexual por parte de parceiros ou terceiros ao longo da sua vida.4
“A VBG é a violência que é dirigida a um indivíduo na base de seu sexo biológico, identidade do género ou a
suposta adesão às normas socialmente definidas de masculinidade e feminilidade. Inclui abuso sexual, físico
e psicológico; ameaças; coerção; privação arbitrária de liberdade; e privação económica quer seja na vida
pública ou privada” (USAID)
Manual de Treinamento Preventing Gender-Based Violence, Moçambique5

1.2.

Tipos de Violência Baseada no Género

São diversos os tipos de VBG, que afetam tanto a integridade física quanto emocional de mulheres e meninas,
na Guiné-Bissau e em todo o mundo. A tabela abaixo descreve os diferentes tipos de VBG existentes, incluindo:
Violência Psicológica, Emocional e Moral; Violência Sexual; Violência Física; Violência Sociocultural; Violência
Política; e Violência Patrimonial ou Económica.6 As principais causas da VBG, os fatores de risco, e o contexto
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específico da Guiné-Bissau serão abordados nas secções seguintes.
Tabela 1 – Quadro resumo dos tipos de violência baseada no género
Tipos de Violência
Violência
Psicológica,
Emocional e Moral
Violência Sexual

Violência Física

Violência
Sociocultural

Violência Política

Violência
Patrimonial ou
Económica

Definição
Atos ou omissões com o objetivo de controlar o comportamento, ações, crenças e capacidade
de tomar decisões de uma pessoa através de manipulação, intimidação, insulto, ameaça,
isolamento, humilhação, bullying1 ou stalking2.
Qualquer ato ou conduta sexual imposta a uma pessoa para praticar, manter ou participar em
atos ou relações sexuais não desejados através de intimidação, ameaças, coação ou utilizando
da força.
Agressão feita a alguém e que produz lesões corporais. A violência física pode manifestar-se de
diversas maneiras, incluindo pontapear, empurrar, bater, queimar, amarrar, ordenar trabalho
físico excessivo, açoitar, entre outras.
Qualquer prática tradicional ou cultural que possa pôr em perigo a autoestima, saúde e vida das
pessoas. Exemplos de violência sociocultural incluem: mutilação genital feminina, casamento
precoce, trabalho forçado, exposição sexual forçada, impedimento da mulher de socializar com
outras pessoas, amigos, familiares ou vizinhos, etc.
Qualquer prática ou ato de discriminação ou violência verbal, psicológica, física, sexual ou
econômica, bem como ameaças de tais atos ou intimidação, que impeçam ou dificultem o
acesso das mulheres a ocupar cargos públicos ou políticos ou o exercício ou carreira política das
mulheres..
Qualquer ação ou omissão, inclusive ameaças ou tentativas, para tornar um indivíduo
financeiramente dependente, por meio do controle de bens e recursos financeiros, impedir o
acesso a renda, bens ou meios econômicos, a destruição ou evasão (recusa de transferência)
da propriedade ou herança, privação das necessidades básicas, proibição de trabalhar, estudar
ou controlar o rendimento do trabalho de uma pessoa, bem como impedir indivíduos de tomar
decisões que afetam diretamente o seu modo de vida..

A VBG tem como vítimas mulheres e homens. A violência perpetrada contra os homens só recentemente passou
a ser tratada como violência baseada no género. Há poucas pesquisas e dados sobre a prevalência da VBG entre
os homens, e sobre as diversas formas pelas quais eles podem ser vítimas desse tipo de violência. Alguns
exemplos citados em estudos incluem o casamento forçado7, estupro, relações sexuais forçadas e castração. 8
Mesmo quando praticada por mulheres, como no caso da mutilação genital feminina, não deixa de ser
considerada uma forma de VBG, já que a mulher é utilizada como veículo de perpetuação de uma cultura de
desigualdade que a subjuga e viola a sua integridade moral e física, deixando danos irreparáveis e prejudicando
o livre desenvolvimento de sua personalidade, e o seu direito de ter controlo sobre sua própria vida9.
Devido à maior incidência da violência baseada no género contra mulheres e meninas, bem como a falta de
dados/estudos sobre outras formas de VBG na Guiné-Bissau, este manual terá por enfoque principal a violência
contra mulheres. Onde possível, havendo dados e informações sobre outras formas de VBG na Guiné-Bissau, em
especial contra homens e meninos, estes serão incluídos.

1

Bullying é uma forma de assédio moral. Acontece quando um indivíduo ou um grupo de pessoas com mais poder, repetida e
intencionalmente, causa danos ou maltrata a outra pessoa ou grupo de pessoas que se sentem impotentes para responder e/ou reagir.
Definição adaptada do National Centre Against Bullying, disponivel em https://www.ncab.org.au/bullying-advice/bullying-forparents/definition-of-bullying/
2 Stalking envolve a conduta de perseguição direcionada a um indivíduo, assim causando distúrbio emocional ou fazendo com que este
tema pela sua segurança. Vem da palavra stalker em inglês, que significa "perseguidor". Disponível em:
https://www.justice.gov/ovw/stalking
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1.3.

VBG no ciclo de vida

É importante destacar que a violência não afeta somente a mulher adulta. Os casos de VBG ocorrem ao longo
de todo o ciclo de vida da mulher, desde a conceção e a fase que antecede nascimento da mulher, até a terceira
idade. Alguns exemplos a seguir:
•

Fase Pré-Natal - Sexo seletivo, aborto seletivo, violência contra a mulher grávida afetando o feto

• Infância/Criança - Infanticídio de meninos e meninas, negligência (nutrição e cuidados médicos), MGF,
abuso sexual e incesto; trabalho infantil, tráfico e prostituição infantil.3
• Adolescência/Idade reprodutiva - Incesto, abuso sexual e estupro, sexo coercivo, casamento forçado e/ou
precoce, abuso psicológico e físico, violação marital, proibição de uso de contracetivos, proibição de sexo seguro
e prevenção contra ITS/HIV, esterilização forçada, MGF depois do parto
• Terceira Idade - Abuso físico e psicológico, acusação de feitiçaria, suicídio forçado ou homicídio da viúva
(económico), violência e/ou assédio sexual

Figura 1 – VBG no ciclo de vida da mulher

1.4.

Principais efeitos da VBG

A VBG prejudica a saúde, a dignidade, a segurança e a autonomia das suas vítimas e geralmente permanece
envolta numa cultura de silêncio. Os efeitos da VBG nas mulheres e raparigas são severos, intensos e duradouros.
Estes podem ser de natureza física, psicológica, social ou socioeconómica10, afetando a:
❖

Saúde física, sexual e reprodutiva, incluindo gravidez forçada e indesejada e infeções sexualmente
transmissíveis (por exemplo, HIV), e até a morte.11
❖

Saúde psicológica, incluindo trauma, perda de autoestima ou até depressão

Os efeitos da VBG também se refletem ao nível:
❖
Económico, incluindo perda de produtividade, agravamento da pobreza e diminuição dos níveis de
rendimento nacional
3

No caso da Guiné-Bissau, uma prática cultural de violência contra crianças é da criança Irã.
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❖ Social, incluindo rejeição social e comunitária, estigmatização, disposição para a violência
(principalmente pelos rapazes) e aceitação da violência (principalmente pelas raparigas)

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, e 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.
Programa de Reforma da Justiça 2015-2019.
Figura 2 – Efeitos da VBG nas mulheres

Parte 2 – VBG na Guiné-Bissau: contexto, fatores e dados
existentes
Objetivos deste módulo:
• Conhecer o contexto geral da Guiné-Bissau e os tipos de VBG predominantes no país
• Conhecer os principais indicadores socio económicos e culturais da Guiné-Bissau em áreas chave para
a igualdade de género
• Conhecer as causas e os fatores de risco associados à VBG

2.1

Resumo do contexto da Guiné-Bissau no que respeita à VBG
Sofrimento não tem limite, eu aceito “sofrer” o meu homem, não tem jeito
(rapariga, Bubaque).
Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau, p. 41. Sílvia Roque (2011)

A Guiné-Bissau é atualmente um dos países menos desenvolvidos da África, apesar dos recursos naturais
disponíveis e de um clima e localização favoráveis. Estas condições socioeconómicas negativas refletem-se mais
fortemente nas mulheres do que nos homens. Seu papel triplo, específico do seu género, no mercado de
trabalho, trabalho doméstico e trabalho reprodutivo é mais oneroso, e as mulheres têm acesso mais limitado
aos recursos.
A discriminação tradicional de género em todas as esferas da vida (social, económica e política) e abusos
específicos, como a mutilação genital feminina e casamento precoce/forçado, persistem, sem um Estado de
Direito forte e suficientemente comprometido com o respeito aos direitos humanos.12

9 | MANUAL DE FORMAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO NA GUINÉ-BISSAU

Tabela 2 – Quadro resumo da situação em áreas chave na Guiné-Bissau
•
•
•
•
•
•

Dados gerais
População (2018): 1.9 milhões (ADB13)
População feminina (2017): 49.7% (ADB)
Índice de desenvolvimento humano (2018): em 177 lugar, entre 189 países (IDH 14)
Esperança de vida (2018): 57.8 anos (NU15)
Pobreza: 69.3% (dados de 2010) (BM16)
Pobreza extrema (pessoas que vivem com menos de $1.9 por dia): 33% (dados de 2010) (BM)

Na Guiné-Bissau, as mulheres experimentam vários tipos de violência baseada no género, incluindo graves
incidentes de violência doméstica e sexual, assédio sexual, casamento prematuro e infantil e mutilação genital
feminina (MGF). Estes tipos de violência constituem graves violações da lei e podem acontecer em casa, nas
instituições, na escola, no local de trabalho. e nas comunidades. Os incidentes de violência de gênero têm graves
repercussões físicas, psicológicas e sociais, não só para as vítimas, mas também para suas famílias e
comunidades. Na figura 3, apresentamos alguns exemplos das formas de VBG mais ocorrentes no país, bem
como algumas das suas principais causas. É importante ressaltar que este quadro não é exaustivo, ou seja,
podem ocorrer outras formas de VBG que não estejam listadas na figura abaixo.

Figura 3 – Principais formas e causas de VBG
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A persistência de estereótipos veiculados pelo modelo patriarcal pelo qual diversas comunidades do País
orientam os seus comportamentos e atitudes, veda às mulheres e crianças o pleno exercício dos seus direitos
fundamentais e expõem-nas a várias tipologias de violência.
A violência baseada no género é uma prática muito frequente na Guiné-Bissau e engendra praxes sociais
nefastas que são nomeadamente mutilação genital feminina, levirato, casamento forçado e/ou precoce,
sororato, poligamia de vertente poligénica, gerontocracia e violência doméstica. Esta vertente de violência
tem efeitos desagregadores na estabilidade social de famílias, com reflexos altamente negativos no futuro
dos filhos, devido à situação de dependência económica, em que muitas mulheres se encontram em relação
ao homem.
In: Programa de Reforma da Justiça na Guiné-Bissau (2015-2019)

Tabela 3 – Resumo de dados disponíveis sobre a violência contra as mulheres na Guiné-Bissau4 ,5
Alguns dados existentes sobre violência contra mulheres na Guiné-Bissau
Violência contra Das mulheres entrevistadas num Estudo em 201017:
mulheres em
44%: afirmam ser vítimas de violência física
números
43%: afirmam ser vítimas de violência sexual (21%: violação e toques indesejados: 22%)
80% das mulheres foi vítima de atos de violência psicológica (insultos e ameaças)
11% referiu ter sido ameaçada com arma branca e 6% ameaçada com arma de fogo
34% das inquiridas relatou situações de privação de liberdade, afirmando que, em algum momento,
foi impedida de sair de casa e conversar com as amigas
Violência
85% da violência contra as mulheres ocorre no ambiente familiar
doméstica
Em 67% dos casos os agressores são os cônjuges das vítimas e 35% outros membros da família
O mesmo estudo18 indica ainda que 23.193 casos de violência doméstica foram registados no país entre 2006 e
2010 pelas autoridades judiciais e de segurança.
Todavia, estes dados não refletem a realidade global dos factos, porque 71% das vítimas entrevistadas
reportaram que nunca apresentaram queixa.
O estudo estima que, em média, apenas cinco casos de violência doméstica são denunciados por dia, em todo
território nacional.
Perceções
42 % das mulheres dos 15 aos 49 anos considera aceitável o marido bater na sua mulher pelo menos numa
quanto a
das seguintes circunstâncias19:
violência
Se ela discutir com ele (28%)
Se ela não cuidar dos filhos (25%)
Se ela sair sem lhe dizer (21%)
Se ela recusar ter relações sexuais com ele (19%)
Se ela queimar a comida (8%)
Fatores que
Fatores que contribuem para a violência contra a mulher 20:
contribuem
49% apontaram o fato de que as mulheres são consideradas inferiores aos homens
para a violência
34% apontaram o fato de que o governo não defende ou protege as vítimas
contra mulheres
33% apontaram o fato de que as mulheres não têm bens económicos
Fatores que
Chegam tarde aos hospitais
impedem a
São pouco denunciados, especialmente os casos de violência sexual
prestação de
Os familiares recusam-se a dar informações sobre os casos
assistência
São muitas vezes resolvidos pela comunidade, autoridade tradicional, pela família ou pela polícia,
adequada às
sem intervenção do Tribunal
vítimas21
Técnicos de saúde despreparados para lidar com as vítimas (falta de sensibilidade, capacidade e
qualificação dos técnicos)
Insuficiência de serviços e ausência de ponto focal
Falta de sigilo nos atendimentos às vítimas
4

Como se referiu acima, são possíveis outras formas de VBG na Guiné-Bissau, e.g., violência contra homens e meninos. No entanto, tais
dados não existem para a Guiné-Bissau, pelo que este manual tem por enfoque a violência contra mulheres e meninas.
5 Está em processo de elaboração um Estudo sobre Tipologias de Violência pela RENLUV, financiado pela ONU Mulheres. Esse Estudo
trará dados mais atualizados que os apresentados aqui. Porém, no momento da publicação deste Manual, os resultados do Estudo não
estavam ainda disponíveis, pelo qual se incluiu os dados mais atualizados e precisos existentes e de acesso público.
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Alguns dados existentes sobre violência contra mulheres na Guiné-Bissau
Morosidade do sistema judicial
Fatores que
Falta de conhecimento de leis contra a violência e estabelecendo direitos das mulheres
impedem as
Falta de competência de estruturas estatais, em especial da polícia, para lidar com VBG
mulheres de
Falta de capacidade do Estado, autoridades tradicionais ou organizações da sociedade civil para
apresentar
aconselhar e proteger as vítimas
queixa22
Barreiras socioculturais
Falta de agentes/técnicas mulheres para prestar auxílio especializado

A violência contra as mulheres na Guiné-Bissau é um fenómeno geral e socialmente aceite, principalmente a
violência doméstica, perpetrada por cônjuges ou parceiros íntimos. Muitos estudos confirmam os elevados
níveis de violência, mas poucos possuem dados quantitativos fiáveis e/ou atualizados. A maior parte das práticas
identificadas, relacionadas com a violência física, psicológica, sexual e económica contra as mulheres, têm
origem sobretudo na família, quer na original, quer na de acolhimento/casamento. A violência doméstica
manifesta-se de diferentes formas, como agressões físicas, psicológica e moral, verbais e limitação à liberdade
de deslocação. De acordo com o estudo “Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau”6, os
principais agressores das mulheres inquiridas são os maridos, namorados ou companheiros ou ainda os pais e
família alargada e a família do marido, conforme a faixa etária. Esta distribuição da violência segue os padrões
globais e é a normal numa sociedade com baixa criminalidade e sem um confronto armado declarado.
Para além da casa, encontramos como locais de potencial agressão: a escola e o local de trabalho e ainda a rua.
Além disso, foram frequentemente identificadas as instituições públicas – polícia, centros de saúde, etc. – e o
próprio Estado como locais e atores violentos não só por via da agressão direta, mas sobretudo por via da
omissão e falta de prestação de serviços, quase sempre dependentes do poder económico de quem os solicita.
Conhecer esta dinâmica da violência é fundamental para entender como as denúncias atuais de atos violentos
contra as mulheres são apenas uma projeção muito subestimada das ocorrências reais da violência: a
impunidade não gera confiança para a denúncia.
De acordo com o relatório da Casa dos Direitos sobre violência contra mulheres e meninas23, os casos de
violações sexuais têm sido um dos mais complicados e difíceis de solucionar. Existem limitações técnicas que
dificultam o diagnóstico e a recolha de provas comprovativas da violência, de forma rápida e que respeitem a
dignidade humana da vítima. A violação sexual acontece em diferentes contextos e com mulheres de diferentes
idades. Das entrevistas realizadas com a direção do Hospital Nacional Simão Mendes e Casa Emanuel conclui-se
que é frequente encontrar situações de violação sexual e de doenças sexualmente transmissíveis em meninas
com idade inferior a 10 anos de idade.

Na maior parte dos casos, a mulher não pode dar ao marido como justificação de não poder ter
relação sexual com ele o facto de estar cansada ou outro motivo. Ela é logo considerada negligente
ou que já tivera relação sexual com algum amante, estando por isso satisfeita do prazer sexual.
Situações destas dão sempre em conflito porque são considerdas de desrespeito para com o marido.
Estudo Sobre Conhecimentos, Atitudes E Práticas Sobre Os Direitos Das Mulheres E Meninas Nas Regiões De Batatá, Gabú, Oio E
Bolama/Bijagós: Relatório Final 24
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2.2

Fatores de risco

A VBG é um problema multifacetado com várias causas ou fatores de risco aos níveis individual, interpessoal,
comunitário e social. A probabilidade de alguém se tornar vítima ou perpetrador de violência é aumentada por
fatores que criam um clima em que a violência é aceite e/ou as desigualdades são legitimadas. Os domínios nos
quais se apresentam os fatores de risco são os seguintes:
Domínio social: sistema formal de regras e regulamentos, bem,
como leis e regras religiosas que criam um clima que permite
ou legitima a violência
Domínio comunitário: contextos em que as relações
sociais ocorrem e incluem escolas, locais de trabalho,
vizinhança, etc.
Domínio familiar: fatores relacionados com o
círculo social mais próximo, como a família
Domínio individual: inclui fatores biológicos
e de história pessoal
Figura 4 – Fatores de risco da VBG

Os fatores de risco demonstram que os hábitos e exposição à violência na infância contribuem decisivamente
para uma predisposição para a violência e atitudes de maior aceitação desta na idade adulta.7

Parte 3 – VBG por temas e respetivo enquadramento jurídico
Objetivos deste módulo:
• Conhecer VBG por temas (violência doméstica, casamento precoce, excisão feminina, tráfico de
mulheres e crianças) e respetivas soluções jurídicas
• Conhecer os principais instrumentos internacionais e legislação nacional sobre VBG e temas
correlatos
• Conhecer brevemente o enquadramento jurídico de outros países nos temas abordados

7

Outro exemplo de violência contra crianças na Guiné-Bissau é o infanticídio de crianças “irã”. Esta prática é infligida a meninos e
meninas indistintamente; não se tratando, assim, de VBG, mas de uma forma de violência contra crianças. Na Guiné-Bissau, o termo
“crianças irã” é definido pelo PNUD (2011) como crianças deficientes e/ou crianças com crescimento anormal (podendo estar associado
a aspetos de má nutrição), remetendo estas questões para uma demonização (em muitos casos com a atribuição de superpoderes)
dessas características. São levantadas inúmeras preocupações ao nível do abuso e violência sobre as crianças que são vítimas, podendo
culminar em infanticídio camuflado ou mesmo socialmente aceite. Para mais informação, ver: Crianças Irã: Uma Violação dos Direitos
da Criança na Guiné-Bissau. Estudo de Caso da Fundação Fé e Cooperação, 2015.
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3.1 Resumo das principais leis internacionais e nacionais em matéria de VBG
3.1.1 Enquadramento jurídico internacional em matéria de VBG
A Guiné-Bissau assinou e ratificou grande parte dos acordos internacionais e regionais mais relevantes com
relação à VBG, os quais estão resumidos no quadro abaixo. Ainda que isso demonstre o comprometimento do
país em eliminar as diferentes formas de violência baseada no género e influenciar a política local, ainda há
muito a ser feito a nível regional para que a população se conscientize sobre os danos causados pela VBG e
necessidade de mudança.
Tabela 4 – Quadro resumo da legislação internacional relacionada com a VBG assinada e/ou ratificada pela
Guiné-Bissau
Status da
Guiné-Bissau

Título

Ano

Conteúdo referente à VBG

Convenção para a Eliminação de
Todas as Formas de
Discriminação contra as
Mulheres (CEDAW)

1979

Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos (ACHPR)

1981

Convenção Sobre os Direitos das
Crianças (CRC)

1989

Carta Africana dos Direitos e
Bem-Estar da Criança

1990

• Apesar deste instrumento ter sido adotado em 1979, o
Comitê da CEDAW só adotou a Recomendação Geral n. 19
sobre a violência contra a mulher em 1992, reconhecendo a
VBG como uma forma de discriminação, e recomendando
que os Estados tomassem medidas para prevenir e
responder à violência contra a mulher.
• O Artigo 6 pede aos Estados signatários que “suprimam
todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da
prostituição de mulheres.”
• Pede a eliminação da discriminação contra as mulheres e a
proteção dos direitos das mulheres e crianças.
• Proíbe todas as formas de exploração, particularmente a
escravidão.
• Define “criança” como sendo uma pessoa menor de 18
anos.
• Firma compromisso com as partes signatárias de proteger
as crianças de todas as formas de violência física e mental,
bem como da exploração sexual, do casamento infantil, do
abuso, das práticas tradicionais prejudiciais, e da
prostituição.
• Define “criança” como sendo uma pessoa menor de 18
anos.
• Firma compromisso com as partes signatárias de proteger
as crianças de abuso físico e sexual.

Estatuto de Roma do Tribunal
Penal Internacional

1998

• Reconhece um espectro de tipos de VBG como sendo
crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo:
estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, e
esterilização forçada.

Protocolo Adicional à Convenção
das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional
Relativo à Prevenção, Repressão
e Punição do Tráfico de Pessoas,
em Especial Mulheres e Crianças
Protocolo à Carta Africana dos
Direitos Humanos e dos Povos
sobre os Direitos das Mulheres
na África

2000

• Pede aos Estados que criminalizem e tomem medidas para
prevenir o tráfico.
• Firma compromisso com os Estados para prestar assistência
às vítimas do tráfico, como apoio físico, psicológico e social.

2003

• Pede aos Estados para que protejam diversos direitos das
mulheres e meninas, incluindo direitos de propriedade,
direitos a um casamento consensual, proteção contra o
casamento infantil, direito das viúvas, direitos de herança e
proteção contra todas as formas de violência.

Ratificado pela
Guiné-Bissau
em 1985.

Ratificado pela
Guiné-Bissau
em 1985
Ratificado pela
Guiné-Bissau
em 1990.

Assinado pela
Guiné-Bissau
em 2005.
Ratificado em
2008.
Assinado pela
Guiné-Bissau
em 2000, mas
ainda não foi
ratificado.
Assinado pela
Guiné-Bissau
em 2000, e
ratificado em
2007.
Assinado pela
Guiné-Bissau
em 2005, e
ratificado em
2008.
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3.1.2 Enquadramento jurídico nacional em matéria de VBG
Tabela 5 – Quadro resumo da legislação nacional relacionada com a VBG na Guiné-Bissau
Instrumento
Código Civil
Decreto-Lei n.º
47.344/66, de 25 de
novembro
Estatuto de Assistência
Jurisdicional aos
Menores do Ultramar
Decreto n.º 417/71

Resumo de conteúdo
• Estabelece o regime jurídico do Direito da Família (casamento, parentesco, adoção etc.)
• Estabelece o regime jurídico das Sucessões (direito de herdar, possibilidade de deixar
testamento, etc.)

Lei sobre as uniões de
facto
Lei n.º 3/76, de 3 de
maio
Lei que estabelece a
maioridade
Lei n.º 5/76, de 3 de
maio
Código Penal
Decreto-Lei n.º 4/93, de
13 de outubro

• Regula o reconhecimento da união de facto com determinados requisitos, entre os quais o da
singularidade, i.e. a união de facto só é possível entre apenas um homem e uma mulher

Lei da Prevenção,
Tratamento e Controle
de VIH/SIDA
Lei n.º 5/2007, de 10 de
setembro

Lei da Saúde
reprodutiva e
planeamento familiar
Lei n.º 11/2010, de 29
de setembro
Acesso ao Direito
Decreto-Lei n.º 11/2010,
de 14 de junho

Estatuto de Criação do
IMC
Decreto n.º 17/2010, de
30 de setembro
Acesso ao Direito
Decreto n.º 11/2011, de
3 de fevereiro

Lei que previne,
combate e reprime a

• Destina-se a “assistir aos menores, no domínio da prevenção criminal, mediante a aplicação de
medidas de proteção, assistência ou educação e, no domínio da defesa dos seus direitos ou
interesses, mediante a adoção das providências cíveis adequadas”
• Estabelece o regime para situações de menores em conflito com a lei bem como a proteção de
determinadas violações dos direitos dos menores
• Complementado e atualizado pela Lei Orgânica do Ministério Publico e regulamentos da
Curadoria do Menor

• Estabelece a maioridade aos 18 anos para ambos os sexos
• Refere que emancipação do menor só poderá ser concedida aos 16 anos de idade, preenchidos
os requisitos exigidos pela lei vigente e sem diferença de idade para ambos os sexos (artigo 2º)
• Alguns crimes relevantes: homicídio (107 º) e homicídio agravado (108 º); ofensas corporais
simples (114 º) e graves (115 º); ameaças (122 º); coação (123 º); sequestro (124 º); rapto (125 º);
difamação e injurias (126 º); violação (133 º); abuso sexual (134 º); exibicionismo (135 º);
exploração de atividade sexual de terceiro (136 º)
• Define os termos e expressões relacionados à VIH/SIDA
• Dispõe sobre a educação e informação em matéria de VIH/SIDA nas escolas públicas e privadas,
nos serviços de saúde, nos locais de trabalho e nas comunidades de base.
• Estabelece medidas de proteção e procedimentos para doação de sangue, tecidos ou órgãos, e
para intervenções cirúrgicas.
• Dispõe sobre aconselhamento sobre prevenção e tratamento, e sobre os serviços de saúde e de
assistência a portadores.
• Define saúde reprodutiva, cuidados, serviços e direitos reprodutivos (direito à saúde reprodutiva,
à informação, não discriminação, à autodeterminação, ao planeamento familiar, etc.),
estabelecendo sanções em caso de violação dos mesmos
• Regulamenta as estruturas de saúde reprodutiva
• Estabelece o enquadramento legal de soluções que assegurem aos cidadãos condições eficazes
de acesso ao direito e à justiça que lhes garantam o exercício ou a defesa dos seus direitos
• Regula a assistência judiciária, com as seguintes modalidades:
- Consulta jurídica; Apoio judiciário sob a forma de dispensa total ou parcial de custas, preparos e
do prévio pagamento de taxa de justiça; Apoio judiciário através do patrocínio oficioso
• Cria o Instituto da Mulher e Criança, pessoa coletiva, de direito público, de carácter sóciohumanitário, dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, com vocação para defesa e promoção de direitos humanos, particularmente os da
mulher e da criança.
• Estabelece um serviço público de informação e consulta jurídica junto da população em geral e
regula a colaboração a prestar nesta matéria por organizações da sociedade civil
• Estabelece os Centros de Acesso à Justiça (CAJs) que, sob a coordenação e supervisão do
Gabinete de Informação e Consulta Jurídica (GICJU), promovem, participam e realizam nas
respetivas circunscrições territoriais, campanhas de divulgação e informação destinadas a tornar
conhecido o direito e o ordenamento jurídico nacional junto da população em geral
• Estabelece o dever de prevenção da prática da MGF, o que envolve todos os esforços no sentido
de proteger as crianças ou mulheres em risco, através da disseminação de informação,
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Instrumento
excisão feminina
Lei n° 14/2011, de 6 de
julho

Lei de Prevenção e
combate ao tráfico de
pessoas
Lei n.º 12/2011, de 6 de
julho
Estatuto de Criação do
CNAPN
Decreto n.º 28/2011, de
30 de agosto
Lei contra a violência
doméstica
Lei nº 6/2014, de 4 de
fevereiro

Lei da Paridade
Lei n.º 4/2018, de 3 de
dezembro

3.2

Resumo de conteúdo
mecanismos que possam prestar assistência a raparigas em risco, etc. Os artigos 12.° e 13.°
concretizam as medidas de prevenção
• Estabelece o combate e repressão da prática, o que significa, entre outras medidas, punir os
agentes que praticam a MGF. Os artigos 4.° a 11.° da Lei concretizam a parte que trata da
repressão
• Estabelece o regime de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular de mulheres e
crianças
• Criminaliza determinados comportamentos relacionados com o tráfico de pessoas
• Cria o Comité Nacional para o Abandono de Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e
Criança, uma instituição pública, que integra as organizações da sociedade civil, instituições
religiosas, organizações internacionais vocacionadas na defesa dos seus objetivos e
individualidades de reconhecida reputação, que aceitem fazer parte das suas estruturas. O
Comité goza de autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial.
• Criminaliza todos os atos da violência praticadas no âmbito das relações domésticas e familiares
de que não resulte morte
• Criminaliza especificamente os seguintes comportamentos: Violência simples (até 4 anos) e grave
(3 – 9 anos); Violência psicológica (até 1 ano); Violência sexual (3 – 12 anos); Crimes patrimoniais
(até 2 anos)
• Restrição de liberdade (até 4 anos); estabelece o estatuto da vítima e respetivos direitos
• Finalidade: observação de uma maior igualdade de oportunidades na esfera da decisão,
promovendo a paridade entre homem e a mulher (art. 1.°)
• Fixa quotas mínimas para as mulheres nas esferas de tomada de decisão, estabelecendo a
representação mínima de 36% de mulheres na lista para os cargos eletivos
• Estabelece sanções em caso de incumprimento, como a redução no valor total da subvenção do
Estado para as campanhas eleitorais e perda de benefícios fiscais, bem como incentivos em caso
de cumprimento da lei

Legislação Específica em Matéria de VBG

A Constituição da Guiné-Bissau, no seu art. 37º, determina que são proibidas todas as formas de violência contra
a integridade física e moral dos cidadãos na Guiné-Bissau. A lei da saúde reprodutiva estabelece o “direito de
não ser submetido a tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes sobre o seu corpo em geral” (art.
8.°/1), bem como que “todas as formas de violência e sevícias sexuais são proibidas” (art. 8.°/2).
Tais determinações, no entanto, são gerais e não tratam de forma específica os tipos de VBG. Para isso, foram
aprovadas leis específicas para tratar dos tipos específicos de violência baseada no género, como a violência
doméstica, o assédio sexual, o casamento precoce, infantil e/ou forçado, a mutilação genital feminina, o tráfico
de mulheres e crianças, entre outros.

3.2.1. Enquadramento jurídico da violência doméstica
Para tratar dos fatores de riscos e consequências específicos da violência doméstica, foi aprovada, em 2014, a
Lei n.º 6/2014 (Lei da Violência Doméstica) criminalizando todos os atos de violência praticados nas relações
domésticas e familiares.

“Muitas vezes a mulher não conhece o seu lugar no casamento, por isso o homem bate. A mulher não deve
desafiar o homem. Se ela não se porta bem, bater é uma forma de educar para mostrar o que fazer.” (Grupo
de homens, Quinhamel.)
Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau, p. 56. Sílvia Roque (2011)
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Embora não existam dados concretos quanto à percentagem de mulheres e meninas que já sofreram ou
presenciaram violência doméstica, as elevadas taxas de violência e níveis de aceitação desta, indiciam que esta
percentagem é muito elevada na Guiné-Bissau. Como mostra a tabela abaixo, os dados de fatores de risco da
violência por parceiro íntimo no mundo têm relação com a realidade da Guiné-Bissau.

Tabela 6 – Quadro comparativo dos fatores de risco no mundo e na Guiné-Bissau

FATORES DE RISCO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO
MUNDO25

REALIDADE NA GUINÉ-BISSAU

Mulheres que presenciaram algum tipo de violência no
âmbito familiar quando crianças (i.e. pai bate na mãe)
têm um risco 2,5 vezes maior de sofrer violência por um
parceiro íntimo do que as que nunca testemunharam
esse tipo de violência.

Na Guiné-Bissau, a percentagem de mulheres e meninas que já
sofreram ou presenciaram violência doméstica é alta, bem
como sua aceitação:

Concordar com qualquer justificativa de violência física
da esposa aumenta as chances de a mulher sofrer esse
tipo de violência em 45%.

42 % das mulheres dos 15 aos 49 anos considera aceitável o
marido bater na sua mulher.

Mulheres com educação secundária têm 11% menor
risco de sofrer violência, e mulheres com ensino médio
completo ou ensino superior têm 36% menor risco, em
comparação com as que não tiveram educação formal.
Estar num casamento polígamo aumenta o risco da
violência por parceiro íntimo em 24%.
Mulheres casadas antes dos 18 anos têm 22% mais
chance de sofrer esse tipo de violência.
O grau de alcoolismo do marido aumenta as chances da
mulher de sofrer violência.
Mulheres com maior riqueza familiar têm risco 45%
menor.

Entre os jovens na Guiné-Bissau, apenas 51% das mulheres e
70% dos homens são alfabetizados. Das mulheres com ensino
primário declarado como seu mais alto nível de instrução,
apenas 33% eram capaz de ler a frase que lhe foi mostrada.
Na Guiné-Bissau, 44% das mulheres afirmam estar em relações
poligâmicas, mas dado o elevado nível de aceitação destas
relações, estima-se que a percentagem seja mais elevada.8
37% das mulheres em Guiné-Bissau casa-se antes dos 18 anos.
O alcoolismo é um problema social na Guiné-Bissau, com
reflexos nos índices de violência. Porém, desconhece-se a
dimensão deste fenómeno, por inexistência de estudos fiáveis
sobre a matéria.
Os níveis de pobreza na Guiné-Bissau são significativos,
abrangendo a maioria da população.
Fonte: MICS-5, 2014

➢ Lei da Violência Doméstica

A lei define "violência doméstica" como “todo o padrão de conduta ou omissão de natureza
criminal, reiterada ou não, que inflija sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de
modo direto ou indireto, praticado no seio da família contra qualquer pessoa que resida
habitualmente no mesmo espaço doméstico ou que, não residindo, seja a pessoa com a qual a
vítima mantenha relações íntimas” (art. 4.°/1)
8

De acordo com o Estudo sobre o Direito Consuetudinário, todas as 6 etnias estudadas (mandinga, manjaca, balanta, papel, mancanha e
fula) aceitam e praticam a poligamia, na modalidade de poliginia.
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Figura 5 – Resumo
dos aspetos
abrangidos pela Lei
da Violência Doméstica

Só as pessoas que vivem na mesma casa do que o agressor podem ser
vítimas de violência doméstica?
NÃO. A lei estabelece que não é necessário que a vítima more no mesmo espaço que o agressor. Se agressor e
vítima não moram no mesmo espaço, basta que mantenham relações íntimas para se considerar a agressão
como “violência doméstica”.
Este aspeto é particularmente importante na Guiné-Bissau, dada a situação comum de poligamia (com
casamentos não reconhecidos formalmente), com existência das chamadas “casa 2” ou “casa 3”. Nestas
situações, ou seja, em situações em que o agressor mantenha várias “casas”, ainda assim a violência praticada
contra vítimas que não vivam no mesmo espaço habitualmente é considerada violência doméstica.

Quais são os atos de violência doméstica criminalizados nesta lei?
Figura 6 – Formas de violência abrangidas pela Lei da Violência Doméstica
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A lei criminaliza especificamente os seguintes comportamentos:
Tabela 7 – Quadro resumo dos comportamentos criminalizados pela Lei de Violência Doméstica
Crime
Violência
física
simples
Art. 22º
Violência
física grave
Art. 23º

Violência
psicológica
Art. 24º

Violência
sexual
Art. 25º

Crimes
patrimoniai
s
Art. 26º

Restrição
de
liberdade
Art. 27º

Descrição
• Atentar contra a integridade física da vítima com quem
mantém relações familiares, amorosas ou íntimas,
utilizando ou não algum instrumento e que cause
qualquer dano físico ou psicológico imediato ou mediato
• Violentar fisicamente a vítima com quem mantém
relações familiares, amorosas ou intimas, de modo a:
• Afetar-lhe gravemente a possibilidade de usar o corpo,
os sentidos, a fala e as suas capacidades de procriação,
de trabalho manual ou intelectual;
• Causar-lhe dano grave e irreparável a algum órgão ou
membro do corpo;
• Causar-lhe doença ou lesão que ponha em risco a vida.
• Por atos ou omissões, adotar posições que agridam ou
possam agredir, depreciem ou possam depreciar,
humilhem ou possam humilhar, discriminem ou possam
discriminar e desrespeitem ou possam desrespeitar a
mulher com quem mantém relações familiares,
amorosas ou íntimas, alterando a sua estabilidade
psicológica e emocional
• Obrigar a vítima com quem tem relações familiares,
amorosas ou íntimas a manter contato sexual físico ou
verbal, ou a participar em outras interações ou relações
sexuais mediante o uso da força, intimidação coerção,
chantagem, suborno, manipulação, ameaça, ou qualquer
outro ato que anule ou limite a vontade da pessoa,
consigo ou com terceiros

Pena
até 4 anos
(ou multa)

Exemplos/notas*
Bater com as mãos ou com um
pau, dar murros, dar bofetadas,
beliscar, etc.

3 a 9 anos

Bater de forma a causar danos
que dificultem movimentação,
por exemplo, a vítima passa a
coxear, deixa de poder ter
filhos, deixa de conseguir ir
trabalhar, etc.

até 1 ano
(ou multa)

Chamar nomes, depreciar,
gritar de forma desagradável,
ser totalmente indiferente às
necessidades da vítima, etc.

3 a 12 anos

• Causar dolosamente a deterioração ou perda de objetos,
animais, ou bens materiais da vítima ou do seu núcleo
familiar
• Se apoderar, após a morte de um dos conjugues, de
forma ilícita e consciente dos bens pertencente ao
núcleo familiar destes
• Impedir ou privar a vítima com quem tem relações
familiares, amorosas ou íntimas da liberdade de
movimento, ou de contactar outras pessoas, retendo-a
no espaço doméstico
• Impedir de forma ilícita, a vítima com quem tem relações
familiares, amorosas ou íntimas, de beneficiar de acesso
a ensino, instrução primária por meio de coação e
ameaça de prática de um crime contra a sua pessoa ou
do seu familiar
• Sendo pai ou detentor de poder de tutela sobre o menor,
obrigar esta por meio de coação ou ameaça a contrair
casamento com a pessoa contra a sua vontade

até 2 anos
(ou multa)

Violação sexual, cópula vaginal,
anal, abuso sexual, toques
indesejados, obrigar o outro a
ter sexo oral, etc.
Nota: mesmo que a vítima e
agressor sejam casados, a
vítima tem sempre o direito de
decidir ter ou não relações
sexuais
Destruir bens, como telefones,
ou matar animais sem o
consentimento da vítima, com
o propósito de prejudicar/se
vingar da vítima

2 a 8 anos

até 4 anos
(ou multa)

Impedir a vítima de sair de
casa, impedi-la de comunicar
com outras pessoas

Mesma
pena

Impedir o acesso à escola

Mesma
pena

* só o tribunal determina em concreto se os exemplos mencionados constituem crimes
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Casamento forçado e infantil

E se da violência doméstica resulta a morte?
A lei criminaliza todos os atos da violência praticadas no âmbito das relações domésticas e
familiares de que não resulte morte. Se resultar a morte, são aplicáveis os seguintes artigos do
Código Penal:
ARTIGO 107º (Homicídio)
Quem tirar a vida a outra pessoa é punido com pena de prisão de oito a dezoito anos.
ARTIGO 108º (Homicídio agravado)
Se no caso concreto, a morte for:
a) Relativa a alguém cuja função social ou o tipo de relação existente entre a vítima e o agente acentuam de
forma especial e altamente significativa o desvalor da acção;
b) Resultante de um modo de preparação ou de execução do acto ou de meios utilizados que revelam um especial
e elevado grau de ilicitude;
c) Determinada por motivos ou por finalidade que patenteiam um especial aumento da culpa do agente; este é
punido com pena de prisão de doze a vinte e cinco anos.

É preciso que a vítima se queixe da violência para poder iniciar-se o
processo crime?
NÃO. Uma das inovações desta lei é considerar a violência doméstica como um “crime público” (art. 3º). Isto
significa que não é necessário haver queixa da vítima para o Ministério Público agir, basta ter conhecimento da
situação para iniciar um processo.
No entanto, a lei também estabelece o princípio da autonomia da vontade, através do qual qualquer
intervenção de apoio à vítima deve ser efetuada após esta prestar o seu consentimento livre e esclarecido (art.
7 º).

Aplicação da Lei de Violência Doméstica
A reação de cada mulher à sua situação de vítima é única. Estas reações devem ser encaradas como mecanismos
de sobrevivência psicológica que, cada uma, aciona de maneira diferente para suportar a vitimação.
Muitas mulheres não consideram os maus-tratos a que são sujeitas, o sequestro, o dano, a injúria, a difamação
ou a coação sexual e a violação por parte dos cônjuges ou companheiros como crimes.
As mulheres encontram-se, na maior parte dos casos, em situações de violência doméstica pelo domínio e
controlo que os seus agressores exercem sobre elas através de variadíssimos mecanismos, tais como: isolamento
relacional; o exercício de violência física e psicológica; a intimidação; o domínio económico, entre outros.
A violência doméstica não pode ser vista como um destino que a mulher tem que aceitar passivamente. O destino
sobre a sua própria vida pertence-lhe, deve ser ela a decidi-lo, sem ter que aceitar resignadamente a violência
que não a realiza enquanto pessoa.
Associação de Apoio à Vitima (Portugal)26
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Está a ser vítima?

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Existem algumas questões que podem ajudar a pessoa a perceber se está a ser vítima do crime de
violência doméstica, tais como27:
✓
Tem medo do temperamento do seu namorado ou da sua namorada?
Tem medo da reação dele(a) quando não têm a mesma opinião?
Ele(a) constantemente ignora os seus sentimentos?
Goza com as coisas que lhe diz?
Procura ridicularizá-lo(a) ou fazê-lo(a) sentir-se mal em frente dos seus amigos ou de outras pessoas?
Alguma vez ele(a) ameaçou agredi-lo(a)?
Alguma vez ele(a) lhe bateu, deu um pontapé, empurrou ou lhe atirou com algum objeto?
Não pode estar com os seus amigos e com a sua família porque ele(a) tem ciúmes?
Alguma vez foi forçado(a) a ter relações sexuais?
Tem medo de dizer “não” quando não quer ter relações sexuais?
É forçado(a) a justificar tudo o que faz?
Ele(a) está constantemente a ameaçar revelar o vosso relacionamento?
Já foi acusado(a) injustamente de estar envolvido(a) ou ter relações sexuais com outras pessoas?
Sempre que quer sair tem que lhe pedir autorização?

➢ Agravamento das Penas
Artigo 20.º: as penas aplicadas aos crimes de violência doméstica serão elevadas de um terço nos seus limites
mínimos e máximos sempre que o facto se mostrar especialmente censurável, nomeadamente se:
▪ For praticado na presença dos filhos ou outros menores
▪ Se praticado contra o menor
▪ For praticado contra pessoas portadoras de deficiência ou idosas
▪ Houver antecedentes de violência
▪ Se for praticado contra mulher grávida
▪ Se da prática do crime, o agente estar coberto de efeito de álcool ou drogas
▪ Se da prática do crime resultar contaminação por Infeções de Transmissão Sexual e HIV
➢ Direitos das Vítimas
A lei reforça os mecanismos de proteção da vítima na assistência jurídica e psicossocial no artigo 28º: assim,
sem prejuízo dos direitos processuais básicos, reconhece-se à vítima de violência doméstica os seguintes
direitos:
• Ser informada sobre o ciclo de violência sobre os seus direitos
• Ser prestada um atendimento urgente pelas entidades policiais, sanitárias e outras protegendo
sempre a sua privacidade;
• Ao nível do atendimento policial, deve-se garantir um espaço privado e calmo, para que as vítimas de
violência apresentem as suas denúncias sem intimidações, salvaguardando a dignidade e privacidade;
• Beneficiar de atendimento, exame médico gratuito (...)
• Ser indemnizada por perdas e danos sofridos por causa da violência doméstica.
A lei estabelece ainda noutros artigos:
• Deveres de assistência na informação e acesso à justiça
• Assistência direta à vítima pelo Serviço Nacional de Saúde, através dos seus técnicos especializados,
assegura a prestação e promoção da existência de gabinetes de atendimento e tratamento clínico a
situações de violência doméstica
• Regras básicas relativas aos centros de acolhimento de vítimas
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CICLO DE VIOLÊNCIA
“A sequência repetitiva de etapas que se caracterizam pela acumulação de tensão, explosão da violência verbal
ou física e o arrependimento do agente, podendo terminar muitas vezes com a morte de uma das partes” (Art.
4º / i))

Figura 7 – Ciclo de violência
Fonte: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)28

Figura 8 – Medidas de coação na Lei da Violência Doméstica

➢ Medidas de Segurança
Finalidade: repelir a violência em qualquer das suas manifestações (Art. 15º)
➢ Medidas Cautelares (Artigo 16.º)
Finalidade: prevenir a repetição da violência doméstica mediante a reeducação do agente e o fortalecimento da
autoestima da vítima e garantir o cumprimento das responsabilidades familiares do agente
• Disponibilizar a assistência obrigatória do agente para serviços de reeducação;
• Remeter a vítima a um centro de assistência social, aconselhamento e orientação jurídica;
• O estabelecimento de uma pensão provisória, cuja quantia estará em correspondência com a
capacidade económica do agente;
• Suspender o poder paternal ou parental do agente sobre os filhos ou filhas menores;
• Proibir o agente de celebrar contratos sobre bens móveis e imóveis, assim como a retirada de bens
móveis da residência comum para outro local.
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A fraca denúncia não parece estar relacionada com a falta de conhecimento das instituições a quem
recorrer caso seja vítima de violência: 84% das inquiridas diz conhecer instituições que intervêm
nestes casos (...)
In: Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau. Sílvia Roque (2011)

A Polícia deve (art. 16/5): ... na iminência ou prática de violência doméstica, adotar de imediato as
providencias legais cabíveis, entre as quais:
▪
▪
▪
▪
▪

Garantir a proteção policial quando necessária, comunicando de imediato ao ministério publico e ao
poder judicial;
Encaminhar a vítima para o hospital ou posto de saúde;
Em caso de risco de vida, deve conduzir a vítima e seus dependentes para um abrigo ou local seguro;
Se necessário, acompanhar a vítima na retirada dos seus pertences do local da ocorrência ou do
domicílio familiar;
Informar a vítima sobre os seus direitos e os serviços disponíveis para a sua defesa

3.2.2. Enquadramento jurídico do assédio sexual
Como foi definido acima, o assédio sexual é o comportamento de natureza sexual que é indesejável e ofensivo,
como avanços sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e outras condutas verbais ou físicas indesejadas.
O assédio sexual pode ocorrer de diversas formas. Pode ser:
•
Verbal, quando há comentários sobre o corpo da mulher, quando espalham rumores sobre sua vida
sexual, quando fazem acusações ou comentários sexuais, contam piadas ou histórias sujas.
•
Físico, quando há ações como agarrar, tocar, beliscar de uma forma sexual, esfregar, tocar as partes
íntimas sem consentimento.
•
Visual, quando há exibição de fotos obscenas, de objetos associados ao sexo, gestos obscenos, etc.
O assédio sexual pode acontecer com rapazes e raparigas, homens e mulheres, nas esferas da vida escolar e
acadêmica, profissional, e até em lugares públicos como, por exemplo, praças, parques, na rua, ou
estabelecimentos comerciais.29 Abaixo exemplificamos algumas situações de assédio sexual em diferentes
ambientes:
Tabela 8 – Tipos e exemplos de assédio sexual
Assédio Sexual no Trabalho30
Conduta inapropriada praticada na
relação de emprego ou de hierarquia
funcional ou profissional
Exemplos
• Abuso de poder
• Elogios atrevidos e galanteios
• Pedidos de favores sexuais• Intimidação, perseguição, ameaças
• “Quid pro quo”: atitudes como
recusa de promoção ou promessa
de demissão ou promoção em
troca de favores sexuais.

Assédio Sexual na Educação31
Conduta inapropriada praticada por
colegas, professores, diretores, zeladores,
formadores, tutores e outros funcionários
da escola
Exemplos
• “Quid pro quo”: atitudes em troca de
favores sexuais, tais como o professor
oferecer notas melhores ou ameaçar
dar notas baixas ou não passar de ano
• Toques, comentários e/ou gestos
sexuais indesejados
• Piadas com conteúdo sexual feita por
colegas ou professores/tutores
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Assédio Sexual em Locais Públicos
Conduta inapropriada ocorrida em
lugares públicos, na vida pública ou em
transportes públicos
Exemplos
• Piropos, olhares e comentários
indesejados
• Tocar e/ou encostar de forma sexual
nos transportes públicos
• Dizer obscenidades
• Exibição indesejada das partes
íntimas

Na Guiné-Bissau, um comportamento equivalente ao assédio sexual em locais públicos, definido
como “exibicionismo sexual”, é considerado crime de acordo com o artigo 135 do Código Penal:
Artigo 135º (Exibicionismo sexual):
1. Quem, publicamente, importunar outra pessoa com a prática de actos de carácter sexual, é
punido com pena de prisão de até três anos ou multa.
2. Na mesma pena incorre quem praticar acto sexual de relevo ou cópula perante outra
pessoa, contra a vontade desta e mesmo que em privado.
3. A tentativa é punível.

São conhecidas algumas formas de assédio sexual e até mesmo abuso sofridas pelas raparigas nas escolas,
pelos professores, em troca de boas notas.
“Existe assédio sexual na escola, os professores assediam as raparigas como condição para lhe darem boas
notas mas ficam impunes porque os professores protegem-se uns aos outros, isso já aconteceu com a minha
filha”
(mulher, Bissorã)32

Violência e assédio sexual nas escolas
De entre algumas conclusões genéricas quanto à violência e assédio sexual nas escolas, destacam-se as
seguintes:
▪

▪
▪

▪

Experimentar a violência no ambiente escolar pode afetar negativamente a permanência das meninas
na escola, bem como a qualidade da educação que elas recebem. No entanto, sabe-se que o assédio
sexual é generalizado em contextos educacionais em muitas partes do mundo.
A preocupação dos pais sobre a segurança das meninas na escola e durante o trajeto entre casa e escola
parecem levar a uma maior ausência escolar feminina em locais como o sul da Ásia, a África e o Oriente
Médio.33
Crianças que testemunharam violência em casa ou sofreram violência têm menor nível educacional. Na
Zâmbia, as meninas que sofreram violência sexual tiveram mais dificuldade em concentrar-se nos seus
estudos. Algumas estudantes foram transferidas para outras escolas para escapar do assédio e outras
foram retiradas da escola por causa de gravidez.34
Poucos ministérios da educação no mundo têm políticas explícitas sobre violência sexual e assédio
considerando-os inaceitáveis, ou diretrizes sobre a definição de assédio e sobre a resposta adequada
por parte das instituições educacionais. Frequentemente, apenas os casos mais flagrantes de violência
sexual na escola resultam em processo criminal.35

ÁREAS CHAVE E AÇÕES ESPECÍFICAS PARA INTEGRAÇÃO DE ESTRATÉGIAS CONTRA A VIOLENCIA
CONTRA MENINAS E MULHERES NA EDUCAÇÃO36
Abaixo são apontadas áreas chave e ações especificas em matéria de violência contra meninas e mulheres nas
escolas.
Ao nível das Políticas Públicas:
▪ Apoiar leis e/ou reformas de políticas para estabelecer um papel para o setor educacional na prevenção,
identificação e resposta à violência contra meninas e mulheres nas escolas.
▪ Apoiar a preparação de planos de ação nacionais para abordar a violência contra meninas e mulheres
nas escolas.
▪ Desenvolver códigos de conduta institucionais para professores e mecanismos de aplicação
administrativa que, entre outros elementos, proíbam assédio sexual, contato sexual com estudantes ou
outros abusos dos alunos.
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Ao nível Institucional / Setorial:
▪ Desenvolver e realizar um currículo de formação para professores e funcionários da escola, a fim de
desenvolver suas capacidades para promover normas de igualdade de género, bem como detetar e
prevenir o abuso sexual.
▪ Fomentar a integração da prevenção da violência contra meninas e mulheres nas escolas, incluindo
assédio escolar, saúde sexual e reprodutiva e/ou currículo de habilidades para a vida dos estudantes.
▪ Promover a reforma curricular para atualizar os livros didáticos com conteúdos que promovam normas
de igualdade de género e não-violência entre estudantes e educadores.
▪ Expandir os serviços de aconselhamento e referência baseados na escola, instituindo pelo menos um
orientador ou professor que possa ser o primeiro ponto de contato para estudantes que experimentam
a violência contra meninas e mulheres nas escolas.
▪ Realizar programas escolares visando especificamente a prevenção de violências no namoro entre
jovens, inclusive abordando o cyberbullying, uma forma crescente de violência à qual as meninas são
particularmente vulneráveis.
▪ Empregar abordagens de educação e entretenimento para promover mudanças de atitudes e
comportamento entre os jovens, incluindo campanhas de conscientização de rádio ou TV e teatro.
▪ Aumentar e melhorar a segurança das meninas na escola e no caminho de e para a escola.
▪ Realizar programas de prevenção de agressão sexual em nível de universidades ou faculdades.
Ao nível da comunidade:
▪ Aumentar a adesão ao trabalho de prevenção e resposta à violência contra meninas e mulheres nas
escolas por meio de estratégias para envolver toda a comunidade.
Na Guiné-Bissau, faltam dados quanto às situações mais frequentes de assédio sexual e o enquadramento
jurídico deste fenómeno não é suficiente para prevenir e reprimir a prática do mesmo. O assédio sexual nas
escolas é comumente referido como frequente, mas também como um “assunto tabu”, ou seja, sobre o qual
não existem estudos compreensivos nem medidas de política ou legislativas suficientes.9 É de extrema
importância realizar ações de sensibilização e formação sobre a matéria do assédio sexual, bem como regular a
matéria de forma adequada. Este fenómeno tem implicações claras não apenas ao nível individual, para a saúde
física e mental das meninas e mulheres que o vivem, mas também impede e/ou limita o direito à educação o
que, por sua vez, tem reflexos negativos ao nível do progresso e produtividade do país.

3.2.3. Breve referência ao Direito comparado em matéria de violência doméstica e
assédio sexual
Guiné-Bissau está entre os países da CPLP que possuem legislação específica sobre violência doméstica, e é um
dos únicos a ter legislação específica sobre o assédio sexual em lugares públicos. No entanto, a Guiné-Bissau não
possui legislação específica sobre assédio sexual no ambiente de trabalho ou em instituições educacionais.
O quadro abaixo resume os dispositivos e legislações específicas disponíveis nos demais países membros da CPLP
em comparação com a Guiné-Bissau.

9

Em novembro de 2019 houve um projeto denominado projeto “zero assédio sexual nas escolas” implementado pela Rede Nacional de
Jovens Mulheres líderes (RENAJELF-GB), em parceria com o Conselho de Mulheres Facilitadoras do Diálogo ao nível do Sector Autónomo
de Bissau e apoiado pela UN Women e Plan International, que preparou um Manual de Formação sobre Assédio Sexual nas Escolas. Este
manual realça as diversas formas de responsabilizar o assediador: desde possibilidade de responsabilidade disciplinar (em relação aos
assediadores que possuem um vínculo de emprego), passando pela possibilidade de responsabilidade civil, para o ressarcimento dos
danos materiais e imateriais causados à vítima de assédio sexual, até à possibilidade d responsabilidade criminal ou penal, que pode
implicar a restrição de liberdade do assediador (para informação completa ver: Pires, Hélder, Manual de Formação sobre Assédio Sexual
nas Escolas, Bissau – Rede Nacional de Jovens Mulheres líderes e Conselho de Mulheres Facilitadoras do Diálogo – dezembro de 2019,
no prelo).
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Tabela 9 – Quadro resumo das fontes legais nos países da CPLP
Legislação sobre
Assédio Sexual
em Lugares
Públicos
Não há
Artigo 61 do
Decreto-Lei n.
3.688 de 1941

Legislação sobre
Violência
Doméstica

Legislação sobre
Assédio Sexual
(Norma Geral)

Legislação sobre
Assédio Sexual
no Trabalho

Legislação sobre
Assédio Sexual
na Educação

Angola

Lei n. 25 de 2011

Não há

Não há

Não há

Brasil

Lei n. 11.340 de
2006

Artigo 216-A do
Código Penal

Artigo 216-A do
Código Penal

Não há

Cabo Verde

Ato n. 84/VII de
2001 e Artigo
134 do Código
Penal

Artigo 152 do
Código Penal

Artigo 410 do
Código do
Trabalho

Não há

Não há

Guiné-Bissau

Lei n. 6 de 2014

Artigo 135 do
Código Penal

Não há

Não há

Artigo 135 do
Código Penal

Guiné
Equatorial

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Artigo 224 do
Código Criminal
n. 35 de 2014

Artigo 66(2) da
Lei do Trabalho

Artigos 222 e 224
do Código
Criminal n. 35 de
2014

Não há

Artigo 170 do
Código Penal

Artigo 29 do
Código do
Trabalho

Não há

Não há

País

Moçambique

Portugal

Lei n. 29 de 2009
e Artigo 37(aa)
do Código
Criminal n. 35 de
2014
Lei n. 112 de
2009 e Artigo
152 do Código
Penal

São Tomé e
Príncipe

Lei n. 11 de 2008

Artigo 166(2) do
Código Criminal

Artigo 166(2) do
Código Criminal

Não há

Não há

Timor Leste

Lei n. 7 de 2010 e
Artigos 52(2)(I),
154 e 173(a) do
Código Criminal

Artigo 7 da Lei
Trabalhista

Artigo 7 da Lei
Trabalhista

Não há

Não há

Base de dados do Mulheres, Empresas e o Direito 2018

3.3

Casamento precoce, infantil e/ou forçado

A Organização das Nações Unidas (ONU)37 define:
▪ Casamento Forçado: como a união entre duas pessoas, em que, pelo menos, uma delas não deu o
consentimento pleno e livre para participar dessa união. É considerado pela mesma organização como uma
violação dos Direitos Humanos, pois vai contra os direitos básicos de autonomia e liberdade. O casamento
forçado é uma prática que integra vários tipos de violência. Esta prática pode ocorrer na idade adulta ou na
infância/adolescência, que é a que tem sido mais comum e afeta sobretudo o sexo feminino.
▪ Casamento Infantil: um casamento ou união, formal ou informal, em que pelo menos uma das partes é
uma criança. De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC), uma criança é “todo ser
humano com idade inferior a dezoito anos, a menos que, de acordo com a lei aplicável à criança, a maioria
civil seja atingida mais cedo”.
▪ Casamento Precoce: é aquele em que a pessoa que se está a casar não tem ainda 18 anos, em países
onde a maioridade é alcançada mais cedo ou por casamento, o que se considera que não tenha maturidade
emocional ou física suficiente, embora tenha alcançado a maioridade.
▪ Casamento Arranjado: é aquele em que a união é acordada pelas famílias (habitualmente, os pais)
podendo haver aceitação ou não da parte de quem se casa.
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Antes, todos os casamentos eram dados, quase todas nós temos história de casamento forçado, mas
algumas de nós depois pudemos voltar para casa da família, porque viam que não resultava (grupo
de mulheres, Catio).
In: Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau, p. 40. Sílvia Roque (2011)

3.3.1 Contexto
Números relevantes referentes ao casamento na Guiné-Bissau:
➢ 60 % das mulheres estão casadas ou união com homens pelo menos 10 anos mais velhos
➢ 37 % das raparigas casa-se antes dos 18 anos (só 3,7 % dos rapazes se casa antes dos 18 anos)
➢ 12% das mulheres atualmente casadas ou em união conjugal tem uma idade compreendida entre
15-19 anos (contra menos de 1% entre os homens da mesma faixa etária)
(Fonte: MICS-5, 2014)
Na Guiné-Bissau é quase comum a todas as etnias a prática de casamento forçado: 41% das mulheres
afirmam que não participaram na escolha do marido (2011)38
As consequências físicas e psicológicas são variadas e graves, nomeadamente porque uma menina
que casa ainda enquanto criança não se encontra com o seu desenvolvimento físico e emocional
concluído. Deste modo, estão mais vulneráveis a violência e abusos por parte dos maridos.

3.3.2 Enquadramento jurídico para o casamento precoce/forçado e questões
conexas
O regime jurídico do casamento encontra-se definido pelo Código Civil (ver Tabela 6 supra), que regula, entre
outras matérias:
▪ O processo preliminar ao casamento e os impedimentos ao mesmo
▪ A idade mínima para casamento e emancipação
▪ Efeitos do casamento, incluindo os direitos e deveres dos cônjuges e regimes de bens
▪ Regime de separação e dissolução do casamento
Segundo o artigo 1577.º do Código Civil guineense, o casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de
sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma comunhão plena de vida.
Sobre o regime jurídico do casamento, o Código Civil determina ainda:
▪ Só duas pessoas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino podem casar-se (singularidade): não
se permite a poligamia nem o casamento entre pessoas do mesmo sexo
▪ Só duas pessoas maiores de 18 anos podem casar-se. Menores de 18 anos podem casar-se com o
consentimento dos pais ou autorização judicial (artigo 1612.º do Código Civil), ou caso sejam emancipados:
via de regra não se permite casamento precoce, mas há exceções.
▪ O casamento deve ser de comum acordo entre as partes: não se permite casamento forçado
▪ A união de facto é reconhecida, mas com as caraterísticas da singularidade e o respetivo
reconhecimento tem que ser requerido
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A lei da saúde reprodutiva reforça o regime estabelecido, prevendo que “qualquer pessoa que tenha atingido
os 18 anos de idade tem o direito de escolher livremente, com responsabilidade e discernimento, entre casar-se
ou não se casar e constituir família” (art. 5.°/2). Há quem refira que esta lei elevou a idade prevista para o
casamento na Guiné-Bissau, mas não se concorda com esta interpretação.
A lei da violência doméstica (art.º. 27.°/3) criminaliza o comportamento dos pais ou de quem tutele o menor,
quando coajam menores a celebrar casamento nos seguintes termos:
“Quem, sendo pai ou detentor de poder de tutela sobre o menor, obrigar esta por meio de coação
ou ameaça a contrair casamento com a pessoa contra a sua vontade incorrerá na mesma pena
prevista no número um do presente artigo” – a pena é prisão até 4 anos ou multa.
Sabe-se que existe intenção de aprovar vários diplomas que podem estabelecer um regime jurídico completo e
reforçado do casamento precoce e forçado, como o Código de Proteção da Criança e, eventualmente, uma Lei
que criminaliza o casamento forçado, porém desconhece-se o estado atual de desenvolvimento dos mesmos.
Sabe-se ainda que há intenção de rever o Código Civil guineense, aprovando um regime do casamento mais
moderno, mais consentâneo com o princípio da não discriminação de género e potencialmente mais adequado
à realidade guineense.
O Direito consuetudinário – com base nos costumes e tradições locais – admite a prática do casamento precoce,
sendo decidida a maturidade da menina em função do respetivo desenvolvimento físico.39 Esse direito não
prevalece sobre a lei. No entanto, na prática, é aplicado pelas comunidades, na falta de conhecimento do direito
formal bem como por falta da presença do Estado, sobretudo nas zonas rurais.
Por outro lado, a maioria das famílias na Guiné-Bissau é constituída por casamentos tradicionais, muitas vezes
poligâmicos. Tal realidade encontra-se em total desconexão com a lei, sublinhando-se algumas questões
problemáticas:
1)
A Lei n.º 3/76, reguladora de situações das ditas uniões de facto, exige requisitos formais
(reconhecimento judicial) e materiais (singularidade, ou seja, apenas um homem e uma mulher) que
não são comuns, pelo que a sua aplicabilidade a estes casos é limitada40
2)
O Direito das Sucessões apenas reconhece direitos a mulheres formalmente casadas ou em
união de facto, mas não reconhece quaisquer direitos às mulheres casadas tradicionalmente, para além
da primeira mulher, pelo que, na prática, estas não têm direito a suceder, ficando frequentemente
desprotegidas

3.4

Mutilação genital feminina/Excisão
“Tenho 5 filhas e 4 delas foram submetidas a excisão e não deixei que submetessem a mais nova.
Quando viajava com ela para Canchungo dizia para eles de que ela foi circuncidada em Bafatá e
quando íamos para Bafatá dizia de que ela já tinha sido excisada em Canchungo e foi assim que ela
escapou” (EM16, 38 anos)
Fonte: FCSH-UNL (2015)10

10

Manuel Lisboa (coordenação) et al., FCSH-UNL, Mutilação Genital Feminina: prevalências, dinâmicas socioculturais e recomendações
para a sua eliminação, Relatório Final, março de 2015 (in: https://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2015/07/Relat_Mut_Genital_Feminina_p.pdf).
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3.4.1 Contexto

O inquérito do MICS-5 (2014) mostra que 44,9% das mulheres na Guiné-Bissau sofreram MGF
A MGF/excisão feminina11 (MGF) é definida pela OMS como “todas as intervenções que envolvem a remoção
parcial ou total dos órgãos genitais femininos externos ou que provoquem lesões nos órgãos genitais femininos
por razões não médicas” (OMS, 1997 e 2008).12 A MGF é reconhecida
“Quem ama, protege”
internacionalmente como violação dos direitos humanos das mulheres e
Fatumata Baldé
raparigas, e como forma extrema de discriminação e violência dirigida
exclusivamente a raparigas e mulheres, com base no sexo.
A MGF coloca em causa direitos humanos fundamentais como a igualdade, dignidade e integridade física, e o
livre desenvolvimento da personalidade, assim como o direito das meninas e mulheres terem controlo sobre a
sua própria vida. Esta violação tem um efeito prolongado no corpo e condiciona, por conseguinte, toda a vida e
a autonomia das mulheres. Na Guiné-Bissau,
cerca de metade das mulheres são afetadas
pela MGF.
Figura 9 – Prevalência da MGF nas várias regiões da
Guiné-Bissau 41

Na Guiné-Bissau, a MGF está presente em
todas as regiões: Tombali, Quinara, Oio,
Biombo, Bolama /Bijagós, Bafatá, Gabú,
Cacheu e Bissau, sendo que a prevalência e
tipo de procedimento varia amplamente
entre e dentro de regiões e étnica grupos. A
prática é altamente concentrada na zona
Leste (91,5%) e significativamente menor na zona Oeste (32,5%). Níveis mais altos de MGF são também
observados em áreas (50,1%) e não em áreas urbanas regiões (39,8%) (MICS 2014).
Mais de 80% das mulheres e meninas são excisadas antes dos 14 anos, com mais de 40% dos episódios de excisão
a acontecerem antes dos 4 anos de idade (UNICEF 2016). A MGF é mais comum entre mulheres iletradas (61,8%)
do que entre aquelas com educação primária (41,2%) e secundária (24,2%) (MICS 2014).

11

Apesar de o termo “mutilação genital feminina” ser preferível, por exprimir claramente a gravidade da prática bem como por
corresponder ao termo adotado pelas organizações internacionais que reportam esta prática, o termo utilizado pela legislação
guineense é “excisão feminina”. Assim, utilizar-se-á neste manual de forma indistinta a expressão MGF ou excisão feminina.
12 Há quatro tipos mais comuns de MGF: 1) Tipo I: remoção parcial ou total do clítoris e/ou do prepúcio (clitoridectomia); Tipo II: remoção
parcial ou total do clítoris e dos pequenos lábios, com ou sem excisão dos grandes lábios (excisão); Tipo III: Estreitamento do orifício
vaginal através da criação de uma membrana selante, pelo corte e aposição dos pequenos lábios e/ou dos grandes lábios, com ou sem
excisão do clítoris (infibulação) e tipo IV: Todas as outras intervenções nefastas sobre os órgãos genitais femininos por razões não
médicas, por exemplo: punção/picada, perfuração, incisão/corte, escarificação e cauterização (OMS, 2008). O tipo IV inclui ainda, de
acordo com a OMS, práticas como o estiramento/alongamento dos lábios vaginais e a introdução de substâncias nocivas na vagina. De
referir que o tipo IV está já documentado em Moçambique, na província de Tete. De facto, nesta região, é comum as meninas começarem,
a partir dos 8/9 anos, a alongar a labia minora (localmente designada por puxa-puxa ou kukhuna ou kupfuna). Nesta província, é também
comum as raparigas/mulheres introduzirem produtos na vagina de modo a apertá-la, secá-la ou para tratar doenças (Bagnol & Mariano,
2012).

29 | MANUAL DE FORMAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO NA GUINÉ-BISSAU

A MGF é responsável por complicações (físicas psicológicas e sociais) que podem resultar na morte. Além dos
danos individuais imediatos e a longo prazo, a MGF pode colocar as mulheres em maior risco de problemas
durante a gravidez e o parto42, riscos que são mais comuns com os procedimentos mais amplos.
Tabela 10 – Resumo das consequências da MGF para a saúde das mulheres
Consequências imediatas

Consequências a longo prazo

Hemorragia
Dor intensa: lesões no corte de tecidos e nervos inchaço e
pressão, sem anestesia
Choque: hemorrágico (perda de sangue), neurogénico (dor
e trauma grave) ou séptico, que pode ser fatal
Inchaço dos tecidos genitais: devido a inflamação resposta
ou infeção local
Febre: inflamação, trauma, infeção
Infeções: infeções locais agudas, abscesso formação,
septicemia, genitais e infeções do trato reprodutivo, trato
urinário infeções, destruição da pele, tétano, hepatite, HIV
/ AIDS
Problemas de micção: retenção aguda de urina, dor ao
urinar, inchaço, lesão da uretra
Problemas de cicatrização de feridas: a ferida não cura
devido a infeção ou outras condições
Morte: sangramento grave, dor e trauma ou infeção grave
e esmagadora

Corrimento vaginal e comichão vaginal
Micção dolorosa: danos na uretra abertura ou cicatrização do
meato
Problemas menstruais: devido à oclusão parcial de a abertura
vaginal
Infeções génito-urinárias crónicas: infeções do trato urinário,
que podem levar a insuficiência renal e morte
Infeções do trato reprodutivo: oclusão do vagina e uretra
causando estase e escalada das infeções
Doenças sexuais transmissíveis e HIV/AIDS
Infertilidade: infeções pélvicas, dano nos órgãos
reprodutivos, relações sexuais dolorosas
Distúrbios psicológicos: depressão, ansiedade e distúrbios de
stress pós-traumático (PTSD);
Complicações sexuais: relação sexual dolorosa, falta de
desejo sexual, menos satisfação sexual e menos experiência
de orgasmo.
Bogado, 201843

3.4.2 Lei da excisão feminina
Em 2011, foi aprovada na Guiné-Bissau a Lei n.º 14/2011, de 6 de julho, que visa prevenir, combater e reprimir
a excisão feminina.13 O sistema judiciário na Guiné-Bissau tem respondido à Lei de 2011 contra a MGF.
Principais aspetos da Lei:
➢ Conceito de MGF
O artigo 2.° da Lei da excisão feminina refere-se ao conceito de excisão como “toda a forma de amputação,
incisão au ablação parcial ou total de órgão genital externo da pessoa do sexo feminino, bem como todas as
ofensas corporais praticadas sobre aquele órgão por razões socioculturais, religiosa, higiene ou qualquer outra
razão invocada” (art. 2.°). Embora o termo utilizado pela legislação guineense seja “excisão feminina”, teria sido
preferível adotar o termo “mutilação genital feminina”, por exprimir claramente a gravidade da prática, bem
como por corresponder ao conceito mais consensual, adotado internacionalmente por organizações de
referência (UNICEF, FNUAP, etc.). Independentemente da designação, o conceito da lei está alinhado com a
definição da OMS, e parece suficientemente amplo para incluir as referidas intervenções.
Este conceito é suficientemente amplo para incluir a proibição da medicalização da mutilação genital feminina,
defendida pela OMS e considerada inadmissível, ou seja, em nenhuma circunstância, se admite que a MGF seja
praticada por profissionais ou instituições de saúde.

13

Em 2018, foi aprovada uma Estratégia Nacional para o Combate à MGF, para os anos 2018-2022, com os seguintes objetivos:
Alcançar o abandono total da prática de MGF/E em todo o território da República da Guiné-Bissau até ao ano 2030, criando assim um
ambiente protetor de direitos das mulheres, crianças e jovens raparigas assegurando-lhes uma boa saúde, uma educação de qualidade,
a manutenção da sua integridade física e o respeito de todos os seus direitos; Dotar o país de um instrumento estratégico (técnicopolítico) de orientação com vista ao abandono da prática da MGF/E; Criar um ambiente institucional favorável a uma coordenação das
intervenções e o respetivo seguimento e avaliação.
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➢ Criminalização da MGF
A MGF é claramente criminalizada pela Lei, consagrando-se no artigo 4° o respetivo tipo penal. Para a excisão
de menores aplica-se o artigo seguinte (art. 5°). Assim, a prática de MGF é claramente criminalizada e punida
com pena de 2 a 6 anos relativamente a maiores de idade, com pena de 3 a 9 relativamente a menores.

Figura 10 – Resumo do conteúdo da lei e respetivas consequências penais para possíveis intervenientes em casos de MGF 44

O artigo 10° desta Lei refere claramente que os crimes previstos nesta lei são públicos, ou seja, não dependem
de queixa, denúncia ou participação das vítimas ou seus representantes legais.
➢ Crime público
Crime para cujo procedimento basta a sua notícia pelas autoridades judiciárias ou policiais, bem como a
denúncia facultativa de qualquer pessoa. As entidades policiais e funcionários públicos são obrigados a
denunciar os crimes de que tenham conhecimento no exercício de funções. Nos crimes públicos o processo
corre mesmo contra a vontade do titular dos interesses ofendidos.
➢ Consentimento
O consentimento das vítimas é irrelevante em matéria de MGF. Normalmente as vítimas são menores de idade,
mas, mesmo em casos em que sejam maiores, o consentimento não seria relevante para efeitos de exclusão
da ilicitude ou culpa dos agentes que praticam o crime, quer nos termos do Código Penal guineense, quer nos
termos desta lei.
➢ Deveres dos pais
A lei estabelece um dever específico de impedir a prática da MGF para os pais, tutor, encarregado de educação
ou qualquer pessoa a quem cabe a custódia da criança.
➢ Dever de denúncia
A lei estabelece um dever geral de denúncia (à Polícia Judiciaria, ao Ministério Publico ou à Polícia de Ordem
Publica) a quem, por natureza das suas funções, tiver conhecimento da prática de excisão.
➢ Comparticipação
A lei estabelece consequências penais para quem facilite ou coadjuve a prática da MGF e para que não a impeça.
➢ Deveres dos prestadores de cuidados de saúde
O número 1 do artigo 12.° estabelece o dever dos prestadores de cuidados de saúde, de prestarem assistência
física e psicológica às vítimas de MGF. A formação especifica dos profissionais de saúde revela-se fundamental
bem como a aprovação de guias de procedimentos claros nestes casos, com informações sobre a MGF e um
conjunto de passos que devam ser tomados nestas situações. O número 2 do artigo 12.° estabelece o dever legal
de denunciar a prática de MGF à Polícia Judiciaria, ao Ministério Público ou à Polícia de Ordem Pública.
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Figura 11 – Resumo dos deveres dos prestadores de cuidados de saúde no que respeita à MGF 45

➢ Dever de prevenção
A lei estabelece um dever de prevenção da prática da MGF, o que envolve os esforços no sentido de proteger as
crianças ou mulheres em risco, através da disseminação de informação, mecanismos que possam prestar
assistência a raparigas em risco, etc.

3.5

Tráfico de mulheres e crianças – breve enquadramento

O tráfico de pessoas é um crime que se verifica à escala global, configurando-se como uma grave violação de
Direitos Humanos. Tem-se vindo a criar um quadro jurídico que combate este flagelo: assim, para além de
instrumentos gerais de proteção, a ONU adotou instrumentos que respeitam especificamente ao crime de
tráfico de pessoas. Esses instrumentos são a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração
da Prostituição de Outrem, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a CEDAW e, mais especificamente, o
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres (Protocolo de Palermo) e. Os
últimos três (3) instrumentos encontram-se ratificados pela Guiné-Bissau.
A CEDAW refere, no seu artigo 6.º que:
Os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas, incluindo disposições legislativas, para suprimir todas
as formas de tráfico das mulheres e de exploração da prostituição das mulheres.
As raparigas guineenses são vítimas de tráfico sexual e de trabalho forçado em venda ambulante e trabalho
doméstico na Guiné, Gâmbia e Senegal. Redes de tráfico senegalesas recrutam na Guiné-Bissau meninas para
trabalhos de modelagem, mas sujeitam-nas ao tráfico sexual. As meninas da Guiné-Bissau são exploradas na
servidão doméstica e no tráfico sexual em bares, discotecas e hotéis em Bissau. Meninas guineenses dos Bijagós
– e em menor grau, meninas e meninos do continente - são explorados para turismo sexual infantil nos Bijagós
(...), território que em grande parte desprovido de governo e de presença da lei. Apesar de a extensão do
problema ser desconhecida, este é amplamente reconhecido entre a sociedade civil, ONGs e funcionários do
governo de nível médio. Na maioria dos casos, cidadãos franceses possuem hotéis nas ilhas e usam
intermediários guineenses para explorar meninas da ilha de 13 a 17 anos de idade para sexo infantil por turistas
franceses e belgas. Fontes internacionais informam que esses mesmos proprietários de hotéis providenciam
empregos e apoio significativo à comunidade da ilha, usando uma influência que pode impedir as vítimas de
acionar a aplicação da lei (...). Houve relatos de cumplicidade oficial no tráfico de seres humanos entre os
funcionários da ilha e o sistema judiciário. Na Guiné-Bissau o sistema de justiça carece de recursos humanos e
físicos suficientes para funcionar adequadamente, e a corrupção permanece generalizada.
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Conclusão: O governo fez importantes conquistas durante o período do relatório; portanto, a Guiné-Bissau foi
atualizada para a Lista de Observação de Nível 2. Essas conquistas incluíram o lançamento de suas primeiras
investigações sobre tráfico desde 2015, identificando suas primeiras vítimas de tráfico em 10 anos e
encaminhando as vítimas às ONGs para atendimento. O governo também se associou a uma ONG para
aumentar a conscientização sobre o trafico nas comunidades fronteiriças e o tráfico sexual infantil na indústria
do turismo. Apesar dessas conquistas, no entanto, a falta de recursos dedicados e o engajamento de alto nível
continuaram a impedir ações anti-tráfico.
In: Relatório sobre Tráfico de Pessoas da Guiné-Bissau (2018)46
Existem vários relatos de casos de rapto de menores nas zonas fronteiriças, em que os autores não são
apresentados à justiça, mesmo nas situações em que são recuperadas as crianças.47 Os funcionários judiciais,
principalmente os magistrados, não são envolvidos nas ações de sensibilização sobre os direitos em geral, apesar
de estarem disponíveis para o efeito, alegando de que o tribunal não tem apenas um papel de aplicação de
penas, mas também de ajudar na sensibilização e mudanças de atitudes. Queixam-se da falta de colaboração e
de alguma concorrência das autoridades tradicionais e de outros serviços do Estado.48
A Lei de Prevenção e combate ao tráfico de pessoas (Lei n.º 12/2011, de 6 de julho) estabelece o regime de
prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular, de mulheres e crianças. Alguns dos aspetos mais
relevantes desta lei são os seguintes:
➢ Definição de tráfico de pessoas
A lei guineense define tráfico de pessoas como “[...] o recrutamento ou acolhimento de pessoas, por via de
ameaça, coação moral ou física, do rapto, da fraude, do engano, do casamento forçado, do abuso de autoridade
ou aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da vitima ou da sua incapacidade física, natural ou acidental,
ou da sua anomalia psíquica ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento
da pessoa que tenha autoridade sobre a vitima, com a finalidade de exploração sexual, casamento forcado,
extração de órgãos humanos, trabalho, escravatura ou práticas similares bem como a servidão” (art. 3.º / a)).14
O elemento material do crime divide-se em duas partes, a ação praticada e os meios utilizados para a prática da
ação.
1) A ação pode ser constituída pelo recrutamento ou acolhimento de pessoas no Direito guineense.
Comparando com o Direito Português, que inclui recrutamento, o transporte, o oferecimento, a entrega,
o aliciamento, a aceitação, o alojamento e o acolhimento da pessoa traficada, parece este elemento no
ordenamento jurídico guineense ser mais limitado15.
14

O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres (“Protocolo de Palermo”) tem uma definição ampliada do significado de tráfico de
pessoas no seu Art.3º alínea a), dispondo que “’Por “tráfico de pessoas” entende-se 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 coação, 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 extração de órgãos’.
15 Ver artigo 160.º do Código Penal Português, relativo ao tráfico de pessoas:
1 - Quem oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração
sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas: a)
Por meio de violência, rapto ou ameaça grave; b) Através de ardil ou manobra fraudulenta; c) Com abuso de autoridade resultante de
uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar; d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação
de especial vulnerabilidade da vítima; ou e) Mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem o controlo sobre a vítima; é
punido com pena de prisão de três a dez anos. 2 - A mesma pena é aplicada a quem, por qualquer meio, recrutar, aliciar, transportar,
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2) Os meios tipificados no direito guineense são a ameaça, coação moral ou física, do rapto, da fraude, do
engano, do casamento forçado, do abuso de autoridade ou aproveitando-se da situação de
vulnerabilidade da vítima ou da sua incapacidade física, natural ou acidental, ou da sua anomalia
psíquica ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento da pessoa
que tenha autoridade sobre a vítima.
➢ Criminalização de comportamentos relacionados com o tráfico de pessoas
A lei criminaliza o tráfico de pessoas, nomeadamente as seguintes atividades conexas:
▪
O tráfico para efeitos:
De prostituição, trabalho forçado, escravatura ou servidão (pena de 3-15 anos)
Pornografia e exploração sexual (5-8 anos)
Adoção para fins ilícitos (10 – 15 anos)
▪
Transporte e rapto para venda de órgãos (16-20 anos)
▪
Arrendamento de imóvel para tráfico (8-12 anos)
▪
Publicidade e promoção do tráfico (2-8 anos)
▪
Destruição dos documentos de viagem da vítima (2-8 anos)
➢ Dever de denúncia
A lei estabelece um dever geral de denúncia dos crimes previstos
➢ Deveres de proteção
A lei estabelece a proteção de vítimas, denunciantes e testemunhas. Estabelece medidas de proteção
(nomeadamente assistência médica e aconselhamento jurídico) e de reintegração das vítimas

3.6

Violência e exploração sexual

Os conceitos de tráfico, violência e exploração sexual, bem como sujeição a pornografia e prostituição surgem,
muitas vezes ligados. Estes conceitos têm em comum o facto de envolverem comportamentos sexuais
prejudiciais e/ou não consentidos. No ordenamento jurídico guineense distinguem-se os seguintes conceitos:
Violência sexual: a violência sexual centra-se mais amplamente num comportamento sexual indesejado ou
prejudicial que é imposto a alguém que não o consentiu. O consentimento é, pois, um elemento fundamental
para se considerar se há, ou não, violência sexual.16 A violência sexual surge referida no código penal
guineense (artigos 133.º a 137.º) bem como na lei da violência doméstica (artigo 25.º).
Exploração sexual: configura um abuso de uma posição de vulnerabilidade, abuso de poder ou de confiança
para um propósito sexual. Na Lei do Tráfico guineense, é definida como a sujeição duma pessoa à prostituição
ou produção de material pornográfico por meio de ameaça, engano, coação, abandono, abuso de autoridade,
servidão por dívida, com o fim de obter uma vantagem, patrimonial ou não (artigo 3.º, alínea b)).

proceder ao alojamento ou acolhimento de menor, ou o entregar, oferecer ou aceitar, para fins de exploração, incluindo a exploração
sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos, a adoção ou a exploração de outras atividades
criminosas. [...] 8 - O consentimento da vítima dos crimes previstos nos números anteriores não exclui em caso algum a ilicitude do
facto.
16 Em regra, considera-se que as crianças não têm capacidade de dar o seu consentimento para a prática de atos sexuais, embora os
códigos penais/legislação interna de cada país estabeleçam idades de consentimento variáveis, de país para país.
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Violência sexual
(ato praticado sem consentimento)
Violação sexual
Abusos sexuais
Assédio sexual
Abusos verbais com conteúdo sexual
Exibicionismo com conteúdo sexual
Toque, ato ou contato indesejado com intuito sexual
Incesto

Exploração sexual
(exploração de uma pessoa para propósitos
sexuais)
Exploração sexual por meio de ameaças
Exploração sexual para lucro monetário
Exploração sexual para benefício social
Exploração sexual para benefício político

A exploração sexual é uma forma de violência sexual e, mais amplamente, de violência baseada no género. A
exploração sexual pode ser um dos objetivos do tráfico de seres humanos (entre outros, por exemplo o
casamento forçado), mas não é o único. Por sua vez, pode haver exploração sexual sem se verificar tráfico.
A exploração sexual consta do artigo 136.º do Código Penal guineense (exploração de atividade sexual de terceiro):
1. Quem, com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de vida, fomentar, facilitar ou de qualquer modo
contribuir para que outra pessoa exerça a prostituição ou pratique atos sexuais de relevo, é punido com pena
de prisão até três anos ou pena de multa.
2. Se o agente se aproveitar dalguma das circunstâncias seguintes:
a) Exploração de situação de abandono ou de necessidade económica da vítima;
b) Exercendo violência, ameaça grave ou coação sobre a vítima; ou
c) Deslocando a vítima para país estrangeiro; é punido com pena de prisão de dois a dez anos.
3. A tentativa, no caso do nº 1, é punível.

Recomendação Geral n.º 19
(Violência Contra as Mulheres)49
Artigo 6.º
[...] 13. Os Estados Partes são solicitados no artigo 6.º a adotarem medidas para suprimirem todas as formas
de tráfico de mulheres e de exploração da prostituição feminina.
14. A pobreza e o desemprego aumentam as oportunidades de tráfico de mulheres. Além das formas já
estabelecidas de tráfico, existem novas formas de exploração sexual, como o turismo sexual, o recrutamento
de trabalhadoras domésticas dos países em desenvolvimento para trabalhar em países desenvolvidos e
casamentos organizados entre mulheres oriundas de países em desenvolvimento e cidadãos estrangeiros.
Essas práticas são incompatíveis com a igualdade de direitos e com o respeito aos direitos e dignidade das
mulheres e as colocam em situações de risco de sofrimento de violência e de abusos.
15. A pobreza e o desemprego forçam muitas mulheres, incluindo raparigas, a prostituírem-se. As
prostitutas estão especialmente vulneráveis à violência devido ao seu estatuto, que por ser ilegal, tendendo
então a marginalizá-las. Elas necessitam de igual protecção das leis contra a violação e outras formas de
violência.
[...]
Fonte: Recomendação Geral n.º 19 do Comité para a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres da ONU

A exploração sexual é, finalmente, diferente de prostituição, embora estas figuras apareçam comumente
ligadas.
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Prostituição: A Lei do tráfico guineense define prostituição como o envolvimento, de modo sistemático, em
relações sexuais ou outros atos similares em troca de dinheiro, ou qualquer outra vantagem patrimonial ou
não (patrimonial).
Na Convenção para a supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem (1949),
considera-se que a prostituição “e o mal que acarreta”, tal como o tráfico de pessoas para fins sexuais, são
incompatíveis com a dignidade e o valor humano, pondo em perigo o bem-estar do indivíduo, da família e da
comunidade envolvente.
Há vários modelos que os Estados adotam para lidar com o fenómeno da prostituição. Os principais modelos
denominam-se:
• Sistema proibicionista, que, tal como o nome indica, proíbe e pune a prostituição, criminalizando, em
muitos casos, os comportamentos que lhe estão associados (solicitar ou facilitar prostituição, prostituirse, explorar locais onde é praticada a prostituição, etc.). Muitos países africanos adotam modelos
proibicionistas50, por exemplo, África do Sul ou o Uganda51. Na Europa, este é o modelo adotado por
16% dos Estados52.
•

Sistema abolicionista, que considera que a prostituição não é , por si só, ato incompatível com a
dignidade humana, contudo, não a proíbe. Neste sistema incluem-se Estados que, embora não
criminalizando a prostituição em si, criminalizam e/ou proíbem a exploração sexual que lhes está
associada (também designados “novos abolicionistas”53). Assim, o Estado não proíbe a prostituição que
se passa, quer nas ruas, quer dentro de casa, mas considera crime o lucro monetário, por terceiros, da
prostituição (crime de exploração sexual). Este é o caso de Portugal, Cabo-Verde, Moçambique e da
Guiné-Bissau. 24% dos Estados na Europa adotam este modelo54.

•

Sistema regulacionista, que regula a atividade da prostituição, submetendo-a a determinadas regras
que devem ser cumpridas e fiscalizadas (por exemplo, as prostitutas devem ser registadas junto às
autoridades locais, sujeitas a controlos médicos, etc). Na Europa, este é o modelo adotado por 28% dos
Estados (por exemplo, Reino Unido ou Alemanha). O Senegal é um exemplo de país africano
regulacionista.

Parte 4 – Políticas relevantes
Objetivos deste módulo:
Conhecer as políticas relevantes existentes na Guiné-Bissau no combate à VBG (PNIEG II e
Programa de Reforma da Justiça)
Entender os objetivos e planos de ação de cada projeto
Compreender as áreas que ainda carecem de regulamentação/legislação, ou o que precisa ser
revisado e/ou implementado na legislação atualmente em vigência
Homem é cabeça, mulher é corpo! Mas gerência da casa é da mulher. Hoje as mulheres não aceitam
viver na dependência, eu tenho marido e respeito-o porque é o chefe de família, mas há que discutir,
não é só o homem que é chefe, é o homem com a mulher. O africano gosta de mandar em tudo!
(rapariga, Bissau).
In: Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau, p. 40. Sílvia Roque (2011)
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4.1

Referência à PNIEG II

A Política Nacional de Igualdade e Equidade de Género II (PNIEG II) tem como finalidade a instauração na GuinéBissau de um Estado de Direito ao alcance tanto da mulher como do homem, em situação de igualdade de
direitos, de deveres e de oportunidades.
Seu objetivo principal é integrar, de forma regular, sistemática e transversal, a dimensão da igualdade de género
em todas as políticas, estratégias, projetos e programas de desenvolvimento e de cooperação bilateral e
multilateral desenvolvidos no país.
A PNIEG II possui 7 objetivos específicos, aos quais estão associadas ações e planos estratégicos a fim de atingir
as metas estabelecidas pela PNIEG II. O Objetivo Específico 5 visa a prevenção e combate de todas as formas de
violência e tráfico contra mulheres e raparigas, e descreve o seu plano de ação da seguinte forma:
Tabela 11 – Quadro resumo do Objetivo Específico 5 da PNIEG II
Objetivo
Específico 5

Prevenir e
combater
todas as
formas de
violência e
tráfico contra
as mulheres
e raparigas

Metas

Estratégias

Plano de Ação

Aplicação
rigorosa das leis
existentes
contra violência
e tráfico de
mulheres e
raparigas

Divulgação e
apropriação das
leis existentes

Ação 1 – Realizar programas televisivos e radiofónicos para a
sensibilização, comunicação, e informação explicando sobre
eventuais riscos de dependência;
Ação 2 – Actualizar, reproduzir e divulgar todas as leis
existentes que visam combater toda a forma de violência e
tráfico de mulheres e raparigas, até 2025;
Ação 3 – Apoiar o funcionamento condigno do gabinete de
atendimento as mulheres vítimas de violência.
Ação 4 – Criar linha publica gratuita para denúncia de casos de
violência.

Existência de
Estruturas de
acolhimento de
vítimas a nível
nacional

Criação de
centros de
acolhimento e
acompanhamento
das vítimas

Ampliar e
aperfeiçoar os
serviços de
controlo
fronteiriço

Reforçar
mecanismos de
controlo
fronteiriço

Ação 1 – Formação e capacitação de técnicos ou
enquadramento de técnicos qualificados aptos a dar
assistência necessária às vítimas.
Ação 2 – Alargar a rede de Centro de Acesso à Justiça a nível
nacional.
Ação 3 – Seguimento do funcionamento das estruturas de
acolhimento as vítimas.
Ação 4 – Criar programa e equipa técnica para seguimento dos
atores da violência.
Ação 5 – Estabelecer parcerias com hospitais e centros de
saúde para isenção de consulta das vítimas de violência.
Ação 1 – Formação e capacitação dos agentes dos serviços
fronteiriços e colocação de peritos sensíveis a prática de
violência;
Ação 2 – Promover ações de sensibilização envolvendo junto
as comunidades das zonas fronteiriças, marítimas, aérea e
terrestres com maior vulnerabilidade em matéria de violência
e tráfico de mulheres e raparigas;
Ação 3 – Encontros interfronteiriços e adoção de estratégias
comuns para erradicação da violência.
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4.2

Referência ao Programa de Reforma da Justiça

O Programa de Reforma da Justiça na Guiné-Bissau (2015-2019) é um programa composto por um conjunto de
ações para transformar a justiça guineense e torná-la mais eficaz e eficiente, tendo em mente a igualdade e
equidade de género. O Programa visa a proteção dos direitos dos cidadãos, a garantia da pacificação
sociopolítica, a preservação dos valores constitucionais, a viabilização do desenvolvimento económico e a
consolidação do Estado Democrático de Direito.
O Programa elenca uma série de atividades a serem realizadas visando a igualdade de género e erradicação da
VBG, algumas das quais se encontram exemplificadas abaixo:
• Implementação da ‘Iniciativa do Direito do Cidadão’ (DIREITO-CID) na vertente CASA DO DIREITO através
do Gabinete de Informação e Consulta Jurídica e dos Centros de Acesso à Justiça (CAJ) (Atividade 5.2.2.4),
com prestação de assistência e apoio nos seguintes aspetos:
a. Desenvolver os CAJ como centros multifuncionais com protocolos executados com ONG e
associações de base na área de acesso à justiça e de proteção dos direitos humanos sobre o uso das
infraestruturas dos CAJ;
b. Estabelecimento dos CAJ como lugar de acesso a todos aos serviços da justiça (‘one-stop
shop’) incluindo o estabelecimento nos CAJ duma clínica legal comunitária;
c. Reforçar os CAJ como centros de formação de ONG e associações de base na área do acesso à
justiça, do direito do cidadão e dos direitos humanos;
d. Reforçar os CAJ, não só nas suas atividades de mediação e conciliação, mas também como
centros de formação nos métodos de mediação e conciliação;
e. Os CAJ servirem como órgão coordenador dos outros serviços de atendimento às vítimas de
violência sexual e as vítimas de violência doméstica.
• Celebração de protocolos de articulação entre centros de saúde, hospitais, polícia e ONGs para
identificação e atendimento de mulheres e crianças vítimas de violência sexual identificadas pelos CAJ
(Atividade 5.2.2.12)
• Estabelecer uma colaboração interinstitucional que invista mulheres líderes para melhorar o seu
estatuto

Parte 5 – Instituições e serviços relevantes na área da VBG
Objetivos deste módulo:
Conhecer as principais instituições e serviços que desempenham um papel relevante na
prevenção e repressão da VBG
Compreender as respostas desejáveis, envolvendo prestação de serviços multissectoriais
Entender os desafios e forcas do corrente panorama na Guiné-Bissau

5.1.

Instituições públicas e sociedade civil

Muito poucas instituições na Guiné-Bissau implementam intervenções sustentáveis de prevenção e repressão
da VBG na Guiné-Bissau e a maioria das instituições governamentais, organizações não-governamentais e
agências do sistema das Nações Unidas concentram os seus recursos e prestação de serviços de resposta apenas
na capital (Bissau).
No que respeita a instituições publicas, há falta de definição de mandatos claros em relação à VBG e uma
conceção e implementação insuficientes de estratégias de prevenção da violência. As dotações orçamentais são
insuficientes para providenciar serviços de bem-estar social, justiça, educação e saúde a mulheres e crianças
vítimas de VBG.
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O defensor institucional dos direitos das mulheres e crianças e questões de VBG no Governo tem sido o
Ministério da Mulher, Família e Coesão Social, que foi recentemente fundido com o Ministério da Saúde. No
entanto, mesmo antes da fusão, este Ministério tinha influência limitada sobre a definição de políticas de outros
ministérios ou agências governamentais, recursos orçamentais insuficientes e fraca capacidade institucional
para implementar seu mandato. Os dois institutos públicos que se encontram tutelados por este Ministério e
que têm um enfoque na matéria de VBG são o Instituto de Mulheres e Crianças (IMC) e o Comité Nacional para
o Abandono de Práticas Nocivas (CNAPN).
Tabela 12- Breve referência a instituições públicas e serviços relevantes na área da VBG (a título
exemplificativo)
Ministérios e
Instituições
tuteladas
Ministério da
Saúde Pública,
Família e Coesão
Social
Ministério da
Justiça e Direitos
Humanos
Instituto da
Mulher e Criança
- IMC

Comité Nacional
para o Abandono
das Práticas
Nefastas - CNAPN

Missão

Inclui o departamento governamental ao qual compete formular, propor, coordenar e executar a
política do Governo tendo em vista a promoção da integração e da coesão social, a proteção da
mulher, da família e a redução da pobreza. Tutela o IMC e o CNAPN e coordena o Comité Nacional
de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano.
Inclui o departamento governamental encarregado de preparar as reformas legislativas
necessárias à proteção dos direitos das mulheres e crianças. Tutela o GICJU.
O IMC tem o mandato de coordenar, supervisionar e promover a incorporação da perspetiva de
género e empoderamento da mulher em todas as políticas e programas do Governo e na
legislação, bem como articular políticas específicas e desenvolver programas para a promoção da
igualdade de género e a proteção dos direitos das mulheres.
Os Estatutos do Instituto foram aprovados pelo Decreto n. 17/2010. Uma das suas principais
competências (estabelecida no artigo 6 do Decreto 17/2010), é assegurar a existência de
estratégias, programas e legislação ao nível nacional para proteger mulheres, crianças e a
sociedade contra práticas nocivas, todas as formas de discriminação e violência doméstica, abuso
sexual e exploração, bem como outras práticas que ponham em perigo a saúde e a integridade
física de mulheres e crianças.
Devido à insuficiência de recursos que lhe são atribuídos pelo orçamento do Estado, o IMC
só é capaz de desenvolver e implementar ações efetivas quando apoiado por doadores
internacionais, incluindo apoio técnico e financeiro contínuo de agências da ONU (ONU Mulheres,
UNFPA, UNICEF e UNIOGBIS). Isso também significa que as ações concretas dependem das
prioridades do projeto e do doador, faltando uma abordagem sistemática e sustentável.
O objetivo do CNAPN é promover o abandono de todas as práticas nocivas que prejudicam os
direitos das mulheres e crianças, como a MGF e outras práticas relacionadas, como casamento
precoce e forçado, violência doméstica, escolaridade insuficiente para meninas e analfabetismo
das mulheres. Seu mandato abrange especificamente a promoção da igualdade e equidade de
género. Os Estatutos do CNAPN foram aprovados pelo Decreto n. 28/2011, de 30 de Agosto.
O CNAPN integra as organizações da sociedade civil, instituições religiosas e organizações
internacionais vocacionadas para promover a defesa das mulheres e crianças, erradicar as práticas
nocivas e promover a equidade e igualdade de género.
O CNAPN tem uma presença regional, pois estabelece uma cooperação regular com organizações
comunitárias e de base e ONGs, especialmente no leste do país, onde tem desenvolvido uma ação
consistente para reduzir a prevalência da MGF. O CNAPN realiza frequentes campanhas de
conscientização e sensibilização, em parceria com ONGs como Plan International e Tostan, e
concentra-se em áreas de alta prevalência da MGF.
No papel, o CNAPN é apoiado pelo orçamento do Estado, mas os recursos estatais são claramente
insuficientes e não cobrem nem os salários nem as despesas de arrendamento da sede, que são
suportadas por doadores internacionais (mas dependentes de projetos). Similarmente ao IMC, o
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Comité Nacional
de Prevenção e
Combate ao
Tráfico de Seres
Humanos

GICJU e Centros
de Acesso à
Justiça

Assembleia
Nacional Popular
- Comissão
Especializada
para Mulheres e
Crianças

CNAPN só consegue desenvolver e implementar ações efetivas quando apoiado por doadores
internacionais, incluindo apoio técnico e financeiro contínuo da ONU, especialmente UNICEF,
UNFPA, da UE e do Banco Mundial.
O Comité Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos (CNPCT) foi criado em
2008, sob os auspícios do IMC. Este comité interministerial é coordenado pelo IMC e inclui
agências governamentais, ONGs e grupos religiosos.
O Comité Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano é um fórum de concertação e
coordenação institucional entre diferentes instituições públicas e privadas que atuam no campo da
prevenção e combate ao tráfico de pessoas.
Este Comité não possui financiamento e recursos suficientes para implementar as atividades de
prevenção, e ações relevantes de combate ao tráfico (de acordo com o Relatório sobre o Tráfico de
Pessoas de 2018 na Guiné-Bissau).
O Gabinete de Consulta Jurídica (GICJU) assegura a coordenação e a realização efetiva das ações
adequadas a garantir condições de acesso à informação e a consulta jurídicas à população em geral
e de uma forma muito específica a grupos mais vulneráveis e de risco e está sujeito a tutela do
Ministério da Justiça.
Os Centros de Acesso à Justiça (CAJs), sob a coordenação e supervisão do GICJU, promovem,
participam e realizam nas respetivas circunscrições territoriais, campanhas de divulgação e
informação destinadas a tornar conhecido o direito e o ordenamento jurídico nacional junto da
população em geral. Existem CAJs em Bissau, Cacheu, Oio, Bafatá e Buba.
A Comissão Especializada para Mulheres e Crianças funciona junto da Assembleia Nacional
Popular. As Comissões Especializadas Permanentes são grupos de trabalho especializados em
determinadas matérias, cuja função é prestar assistência técnica ao Plenário e preparar
documentos necessários.
Esta Comissão influenciou a aprovação de leis chave na área da VBG, incluindo a recente Lei da
Paridade. É uma das entidades responsáveis pela elaboração do Código de Proteção à Criança,
juntamente com o Ministério da Justiça e parceiros internacionais.

Organizações não governamentais
Tabela 13 - Breve referência a algumas das ONGs relevantes na área da VBG (a título exemplificativo)
ONGs
Rede Nacional de
Luta Contra a
Violência baseada
no Género e
Criança da GuinéBissau - RENLUV

Liga Guineense
dos Direitos
Humanos - LGDH

Associação dos
Amigos da
Criança - AMIC

Missão
A RENLUV é uma rede de organizações que promove a conscientização, formação, informação,
defesa, prevenção, proteção e monitorização da violência baseada no género e da violência
infantil, bem como gestão, encaminhamento e acompanhamento de casos. A RENLUV tem
pontos focais em todas as regiões do país.
A RENLUV serve frequentemente como primeira linha de apoio às vítimas de VBG,
especialmente nas regiões. Os pontos focais e as organizações locais que trabalham com a
RENLUV recebem denúncias, fornecem algumas orientações sobre os serviços disponíveis e
acompanham casos que chegam às estruturas policiais ou judiciais.
Proteção dos direitos humanos e liberdades. Sua missão é “a luta pela promoção de uma
sociedade mais justa, tolerante e dialogante, a igualdade de direitos e oportunidades dos
cidadãos e a primazia dos valores do Estado de direito e da democracia em detrimento da tirania
e do totalitarismo”.
Publicou vários estudos e relatórios de referência, como um relatório periódico sobre a situação
dos direitos humanos, e estudos sobre práticas nocivas e sobre a impunidade na Guiné-Bissau.
A AMIC possui uma longa tradição de trabalho focado nos direitos e proteção da criança. O
trabalho mais conhecido da AMIC inclui o combate ao tráfico de pessoas e o apoio à
reintegração de vítimas do tráfico de seres humanos, prevenção do casamento precoce e
prevenção da violência contra crianças. A AMIC dá apoio às crianças vulneráveis de ou em
trânsito para Bissau para o reagrupamento familiar e aumenta a sensibilização sobre os direitos
das crianças, a fim de prevenir casos de tráfico. A AMIC administra dois abrigos para crianças
vulneráveis, incluindo meninas vítimas de violência em Bissau e Gabú, que, embora com
capacidade limitada, são uma das poucas instalações residenciais para vítimas no país.
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5.2.

Serviços numa perspetiva multissectorial

Os sobreviventes de VBG precisam de apoio de primeira linha num ambiente em que os seus direitos e escolhas
sejam respeitados, a sua segurança seja garantida e sejam tratados com dignidade e respeito. Dependendo do
tipo e da gravidade da violência, eles podem precisar de serviços diferentes. Comumente, os mais críticos são a
prestação de cuidados de saúde física, saúde mental e apoio psicossocial, bem como assistência legal para ajudar
a compreender seus direitos e opções, bem como ter acesso à justiça. Outros serviços importantes que um
sobrevivente precisa com frequência são apoio económico ou de subsistência e acomodação temporária ou
abrigo, se não estiverem garantidas a condições de segurança na sua casa. Abordar as necessidades de
sobreviventes de VBG requer coordenação entre os referidos diferentes serviços. Assim, ter um sistema de
encaminhamento claro garante que os prestadores de serviços saibam como prestar assistência em tempo útil
e para quem devem reencaminhar, o que é essencial.
A tabela abaixo enuncia os serviços desejáveis que deveriam existir na Guiné-Bissau, numa perspetiva integrada
ou multissectorial:
Tabela 14 – Serviços essenciais numa perspetiva multissetorial
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTISETORIAIS55
SERVIÇOS DE SAÚDE
- Exames/Tratamento
- Recolha de provas
- Prestação de serviços de profilaxia pós-exposição

SERVIÇOS DE SEGURANÇA
- Segurança e proteção dos sobreviventes e
testemunhas
- Investigação do caso
- Prisão do suposto agressor

SERVIÇOS LEGAIS/JURÍDICOS
- Assistência jurídica e suporte para sobreviventes e
testemunhas para entenderem os benefícios e barreiras
de acionar as vias jurídicas.
- Suporte para garantir que os procedimentos jurídicos
(acusação e fechamento do caso) ocorram sem atrasos.
APOIO PSICOSSOCIAL
- Apoio emocional e aconselhamento de crise
- Reintegração social e comunitária

AUTONOMIA ECONÓMICA
- Autossuficiência para reduzir a vulnerabilidade através de formação e atividades para geração de renda (oferecida a
todos, não apenas aos sobreviventes)
- Atividades comunitárias de sensibilização sobre a VBG

A Guiné-Bissau não possui serviços de apoio suficientes para os sobreviventes de VBG em todos as áreas
relevantes: saúde, assistência social e psicossocial, assistência jurídica e abrigo ou acolhimento. Esta situação é
particularmente preocupante nas regiões, uma vez que os poucos serviços disponíveis estão concentrados na
capital Bissau.
Embora a responsabilidade primária pela realização dos direitos humanos, incluindo o direito à integridade física
e à saúde, recaia sobre o Estado, muitos atores da sociedade da Guiné-Bissau - indivíduos, comunidades locais,
organizações intergovernamentais e não-governamentais, incluindo grupos religiosos - acabam por assumir
responsabilidades relevantes no que diz respeito à prevenção da VBG, bem como prestando assistência, apesar
de ter recursos escassos e, por vezes, insuficiente preparação/capacidade. Indivíduos que trabalham em ONGs
e parceiros relevantes relatam que muitas vezes acolhem sobreviventes da VBG nas suas próprias casas por falta
de uma alternativa, devido à falta devastadora de serviços disponíveis. Essas pessoas relatam que essa situação
traz riscos e envolve custos, para si e para suas famílias, que eles não conseguem suportar.
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SERVIÇOS DE SAÚDE DESEJÁVEIS
▪ Estruturas de saúde:
- Suficientes e próximas da população | Com equipamento e medicamentos suficientes
- Com recursos humanos preparados e especializados no atendimento a vítimas VBG
▪ Possibilidade de realização de exames e tratamento adequados para vítimas de VBG
▪ Possibilidade de coligir provas, por exemplo, em situação de violação sexual
▪ Prestação de serviços de profilaxia pós-exposição (PEP - prevenção da infecção pelo HIV usando os
medicamentos
O acesso a serviços de saúde confidenciais e de qualidade que possam dar resposta às necessidades emocionais,
físicas, de segurança e de apoio de uma mulher ou de uma criança sobreviventes de VBG é fundamental. Isso
exige, no mínimo, que os profissionais de saúde sejam formados para usar protocolos ou standards clínicos que
possam responder a necessidades físicas, emocionais e de segurança dos sobreviventes de VBG. É ainda
necessário dispor de equipamentos e medicamentos adequados, para poder assegurar um tratamento digno.
A Guiné-Bissau não tem serviços de saúde de qualidade e confidenciais como parte de uma resposta adequada
aos sobreviventes da VBG. De acordo com as informações disponíveis, o conhecimento dos profissionais de
saúde sobre como lidar com casos de violação e abuso sexual é insuficiente e não existe nenhum protocolo de
tratamento e/ou de encaminhamento dos casos estabelecido. Os serviços de saúde são descritos da seguinte
forma:
➢ Estruturas de saúde insuficientes, com escassos recursos humanos e materiais
➢ Mais de 40 % da população vive a uma distância superior a 5 km da instituição de prestação de cuidados
de saúde primários mais próxima
➢ Estruturas de saúde reprodutiva e sexual insuficientes, com elevados índices de mortalidade materna e
neonatal
➢ Relato de insuficiência de equipamentos e medicamentos para fazer face a violência sexual e DST
➢ Relato de dificuldades da obtenção de relatórios médicos e prova em caso de violação sexual e falta de
cooperação do pessoal médico com as autoridades policiais em caso de processo crime
SERVIÇOS DE JUSTICA DESEJÁVEIS
▪
Estruturas de justiça:
- Suficientes e próximas da população | Com equipamento e recursos materiais suficientes | Com
recursos humanos preparados e especializados no atendimento a vítimas VBG
▪
Assistência jurídica, patrocínio judiciário e informação jurídica suficientes
▪
Proteção e apoio para sobreviventes e testemunhas
▪
Apoio para garantir que os procedimentos judiciais correm aos seus termos

A Guiné-Bissau não tem serviços de justiça adequados e suficientes como parte de uma resposta adequada aos
sobreviventes da VBG.
Apesar das referências à proteção de direitos, liberdades e garantias, incluindo o princípio da não discriminação,
bem como direitos económicos e sociais, incluindo o acesso à justiça, pela Constituição e legislação nacional, as
leis são pouco implementadas ou aplicadas. O acesso à justiça é muito limitado e desigual e verifica-se um
declínio geral na confiança no Estado moderno e justiça formal. O Estado é incapaz de cumprir sua missão de
garantir justiça e segurança em todo o território, em particular nas áreas rurais e especialmente para mulheres
e crianças / jovens.
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Assim, na prática, por razões históricas e culturais, a maioria dos conflitos é resolvida por instituições locais ou
tradicionais encarregadas da resolução de conflitos, incluindo a família, os chefes de tabanka, líderes religiosos
e/ou tradicionais. Especialmente nas áreas rurais, os sistemas tradicionais de direito consuetudinário e práticas
ainda estão muito presentes nas comunidades, o que é particularmente preocupante, uma vez que as estruturas
tradicionais de justiça não são inclusivas e/ou representativas de todos os grupos (especialmente grupos
vulneráveis como mulheres e crianças) e as leis consuetudinárias ou costumes não protegem convenientemente
as mulheres e as crianças. Os serviços de justiça são descritos da seguinte forma:
➢ Sistema de justiça formal com estruturas insuficientes, com escassos recursos humanos e materiais
➢ Perceção de impunidade generalizada e falta de acesso ao direito e à justiça
➢ Por razões históricas e culturais, a maioria dos conflitos é resolvida por instituições locais encarregadas
da resolução de conflitos, incluindo a família, os chefes de tabankas, régulos e / ou outros líderes locais
e religiosos (sistema de justiça tradicional), cujas estruturas são pouco inclusivas e carecem de
sensibilização VBG
➢ Necessidade de revisão de legislação estrutural (Direito da Família, Código Penal, etc.) e falta de uma lei
de proteção de testemunhas
SERVIÇOS DE SEGURANCA DESEJÁVEIS
▪ Autoridades policiais: Suficientes e próximas da população | Com equipamento e recursos materiais
suficientes para tomar ação em caso de denuncia | Com recursos humanos preparados e especializados
no atendimento a vítimas VBG
▪ Garantia de controlo e monitorização das fronteiras
▪ Sensibilização na área VBG e garantia de tratamento adequado e confidencial para as vítimas
▪ Segurança e proteção dos sobreviventes e testemunhas
Existem quatro forças de segurança interna, sendo que três possuem atribuições relevantes na área da VBG:
1. A Polícia de Ordem Pública (POP), subordinada ao Ministério da Administração Interna;
2. A Guarda Nacional, (responsável pela alfândega e patrulha das fronteiras), também sob o Ministério da
Administração Interna;
3. A Polícia Judiciária, com mandato para investigar crimes graves (também acolhe a Unidade de Crime
Transnacional), reportando ao Ministério da Justiça.
A única força policial especializada em VBG no país é a Brigada de Mulheres e Crianças, da Polícia Judiciária, com
sede em Bissau. A Brigada de Mulheres e Crianças é uma unidade de 10 pessoas, encarregada de investigar
crimes contra mulheres e crianças, incluindo tráfico humano. A unidade possui apenas um veículo e não recebe
um orçamento operacional financiado pelo Estado, o que limita em grande parte os seus esforços para Bissau.
No entanto, a Brigada é referida como um dos bons exemplos de ação efetiva na repressão da VBG. É também
uma das poucas instituições que possui um banco de dados confiável.
SERVIÇOS PSICOSSOCIAIS DESEJÁVEIS
▪ Estruturas de apoio psicossocial:
- Suficientes e próximas da população | Recursos materiais suficientes | Com recursos humanos
preparados e especializados no atendimento a vítimas VBG
▪ Existência efetiva de apoio emocional e aconselhamento de crise
▪ Serviços de reintegração social e comunitária
▪ Centros de acolhimento e serviços de saúde com técnicos de apoio psicossocial capacitados
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Existe uma lacuna evidente na prestação de serviços psicossociais na Guiné-Bissau para populações vulneráveis
em geral (pessoas com deficiência, crianças órfãs, seropositivas, etc.) e especificamente para os sobreviventes
da VBG.17 Os poucos assistentes sociais relatam ter que ajudar as populações vulneráveis às suas próprias custas,
uma vez que lhes faltam recursos e meios para prestar assistência imediata - o Estado não fornece recursos
financeiros para a assistência social. As ONGs - especialmente organizações religiosas (episcopais, católicas, etc.)
acabam fornecendo assistência psicossocial relevante, porém ad hoc e dependente das prioridades de projetos
e doadores. Os serviços psicossociais são descritos da seguinte forma:
➢ Estruturas de apoio psicossocial praticamente inexistentes
➢ Relato de escassos serviços no Hospital Nacional Simão Mendes e IMC, mas com parcos recursos humanos
e materiais
➢ Relato de existência de Unidades Regionais de Intervenção nalgumas regiões, mas escassos recursos
humanos e materiais e necessidades de capacitação na área VBG |Relato de necessidade de
desenvolvimento de cursos vocacionados, de carreiras especificas e de um sistema de proteção social que
claramente defina estruturas de apoio psicossocial relevantes; Relato de ONGs que desempenham este
papel com boa vontade, mas sem que a intervenção seja coordenada e uniforme.

5.3. Recomendações para melhorar o atendimento a mulheres e meninas vítimas
de violência
▪ Alocar recursos financeiros e materiais aos serviços multissetoriais necessários (saúde, área
psicossocial, justiça, segurança, apoio económico, abrigo e acolhimento, etc.)
▪ Criar serviços de atendimento com capacidade de resposta multissectorial às mulheres
vítimas de VBG em todo o país, em especial nas regiões e zonas rurais
▪ Capacitar os recursos humanos dos vários serviços necessários (saúde, área psicossocial,
justiça, segurança, apoio económico, abrigo e acolhimento, etc.)
▪ Desenvolver estratégias concertadas, redes e parcerias institucionais entre as várias
instituições publicas, privadas e da sociedade civil que operam na área da VBG
▪ Criar protocolos de atendimento e sistemas de encaminhamento dos casos de VBG
▪ Desenvolver ações de sensibilização comunitária em conjunto com o reforço das
capacidades dos principais atores, ao nível regional e nacional

17

Algumas ONGs relatam fornecer assistência psicossocial para pessoas infetadas pelo HIV-AIDS, mas esta é primordialmente de curto
prazo e baseada em projetos. De acordo com vários relatórios, a única exceção tem sido uma provisão consistente de serviços
psicossociais pela associação “Ceu e Terra” para pessoas em risco e/ou infetadas pelo HIV-AIDS, especialmente mulheres grávidas.
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Breve nota sobre o Banco Mundial enquanto agente responsável de
mudança no que respeita à violência baseada no género
O Banco Mundial tem vindo a fortalecer a sua intervenção para reduzir quaisquer efeitos ou riscos
envolvendo a violência baseada no género (VBG) nos seus projetos e projetos, em particular nos que
envolvem desenvolvimento de obras ou infraestruturas.
Na Guiné-Bissau, o Banco Mundial procedeu a uma análise de risco dos seus projetos bem como ao nível
do país, e foram recomendadas algumas medidas de mitigação de risco. Seguidamente são descritas as
mais relevantes recomendações chave para a prevenção de VBG no âmbito dos projetos do Banco Mundial
no País:
-

-

-

-

-

-

Realização de uma análise de riscos de VBG desde o início da preparação do projeto;
Divulgação de informações e treinamento das equipas de projetos (funcionários e clientes do
Banco) em ferramentas relacionadas com questões de género e VBG;
Garantir-se que as consultas durante a preparação do projeto incluam grupos de mulheres e que
tanto estas, quanto organizações que tratam dos direitos de mulheres e crianças, sejam
significativamente engajadas ao longo do ciclo do projeto;
Identificação, na comunidade local, de estruturas de resolução de conflitos, incluindo líderes
religiosos e tradicionais, envolvidos em diálogos sobre VBG e suas consequências, tendo porém
atenção ao facto de que estas estruturas podem não estar preparadas para uma ação alinhada com
o direcionamento do Banco Mundial no combate à VBG;
Apoio ao fortalecimento de organizações de base que trabalham para prevenir e responder à
violência de género;
Estabelecimento de canais de comunicação fluidos com a comunidade antes do início do projeto e
durante a implementação para sensibilizar as pessoas na área do projeto de influência sobre as
atividades do projeto, potenciais riscos de VBG, e discutir formas pelas quais esses riscos podem
ser tratados e informá-los sobre as medidas de denúncia e reparação;
Monitoramento da implementação de medidas e atividades de mitigação de VBG e avaliação da
evolução dos riscos continuamente nos locais do projeto e nas equipes do projeto;
Garantia de que códigos de conduta, incluindo comportamentos e consequências inaceitáveis, por
envolver VBG, como abuso e exploração sexual, assédio sexual, abuso infantil, sejam
desenvolvidos, compreendidos e discutidos pela equipe do projeto (PIUs), entidades contratadas e
trabalhadores ou consultores empregados por eles bem como pelas comunidades vizinhas do
projeto;
Estabelecimento de um mecanismo eficaz de reparação de queixas (“GRM”) e sistema de relatórios
sensíveis à VBG, que permitam aos sobreviventes sentirem-se confortáveis e seguros para
apresentar queixas;
Avaliação de informações de mapeamento de serviço VBG existentes na área de influência dos
projetos.
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