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ENTREVISTA COM SANDRA RIBEIRO, PRESIDENTE DA C.I.G

MILHÕES DE CRIANÇAS SOFREM 
COM A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA

O que é e porque acontece a Mutilação Genital Feminina?
Antes de mais, é uma violação de direitos humanos, é uma forma de vio-
lência de género, e é um problema de saúde pública assim reconhecido 
pela Organização Mundial de Saúde.
É uma prática tradicional e ancestral, de origem marcadamente patriarcal 
destinada a controlar a sexualidade da mulher, autonomia, independência 
e liberdade. 
Consiste em qualquer procedimento que envolva a remoção parcial ou to-
tal dos órgãos genitais externos ou qualquer dano infligido aos órgãos ge-
nitais de uma menina ou mulher por motivos não médicos. 
Por que razão o fazem, prende-se com mitos e tradições religiosas, que va-
riam consoante o contexto onde se realiza, maioritariamente relacionados 
com a relação íntima das mulheres com os seus futuros maridos (preser-
vação da virgindade, prevenção da infidelidade, maior prazer sexual ao ho-
mem, maior fecundidade, etc). 
Mas, na realidade, a MGF afeta gravemente a saúde sexual e reprodutiva 
das mulheres, tem consequências graves e às vezes irreversíveis para a 
sua saúde física e psicológica, e não tem qualquer fundamento religioso 
em qualquer livro sagrado.
Esta prática é comum à grande parte do Continente Africano, em certos 
países do Médio Oriente e em algumas zonas da Ásia e América Latina. É 
praticada na União Europeia, entre certas comunidades originárias de paí-
ses onde MGF é tradição. 
Estima-se que 6576 mulheres com mais de 15 anos, a residir em Portugal, 
possam ter sido sujeitas a MGF. A prevalência destes casos tem maior in-
cidência nos territórios com maior concentração de algumas comunida-
des de migrantes, fundamentalmente, nas áreas metropolitanas de Lisboa 
e do Porto. No contexto da União Europeia, estima-se em cerca de 500 mil 
os casos de mulheres submetidas à prática e 180 mil meninas em risco de 
o ser, a cada ano.

Quais as consequências para as meninas e raparigas?
As consequências desta prática são muitas e de vária ordem. 
A MGF provoca danos físicos e psicológicos, imediatos e diferidos, na 
maior parte das vezes irreversíveis, por isso as consequências nas meni-
nas e mulheres vítimas são graves e permanentes, podendo até conduzir à 
morte.
Entre os riscos imediatos para a saúde contam-se a maior vulnerabilidade 
a diferentes tipos de infeções, incluindo sexualmente transmissíveis e VIH, 
dado o procedimento ser feito, de uma forma geral, sem condições de hi-

giene e com instrumentos rudimentares e não esterilizados; dificuldades 
na eliminação de urina e fezes e perigo de morte causada por ocorrência 
de hemorragias, septicemia ou tétano.
Entre as consequências a longo prazo incluem-se, entre outras, o desen-
volvimento de abcessos e quistos dolorosos, dificuldades na menstrua-
ção, infeções urinárias recorrentes, perigo de infertilidade e aumento de 
riscos para os recém-nascidos. 
Igualmente nefastos são os danos psicológicos, visto que a MGF pode 
provocar problemas de saúde mental e psicossexuais, incluindo depres-
são, ansiedade e disfunção sexual, porque muitas vezes é a autoestima 
que fica corrompida para sempre, comprometendo o seu livre-arbítrio, o 
seu empoderamento e o pleno exercício de cidadania.

Como proteger estas adolescentes desta ignóbil prática?
Um número crescente de lideranças políticas, religiosas e comunitárias, 
têm vindo a tomar posições a favor do abandono da MGF, em todo o mun-
do, sendo também cada vez maior o número de países que a criminaliza, 
incluindo os países onde é praticada.
Atualmente há cada vez mais uma tendência de combate e prevenção a nível 
global para que esta prática venha a ser erradicada e as meninas e raparigas 
protegidas e poupadas a este ritual nefasto. Paulatinamente a mudança vai 
acontecendo. Mas se a mudança levar muito tempo a acontecer menos muti-
lações genitais femininas conseguimos impedir de acontecer. Por isso é mui-
to importante a criminalização do ato de mutilação e dos seus atos preparató-
rios. A lei tem uma vocação dissuasora, mas não chega.
É preciso apostar muito na informação, no esclarecimento e empodera-
mento de meninas e mulheres e na capacitação de profissionais das áreas 
da saúde, educação, ação social, do direito e autoridades policiais. 
Em Portugal desde 2009 que tivemos Planos Nacionais de Ação para a Eli-
minação da MGF, e atualmente continuamos a seguir uma estratégia de 
prevenção e combate desta prática enquadrada enquanto objetivo estraté-
gico do Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra 
as Mulheres e a Violência Doméstica.
Atualmente, em Portugal há uma clara aposta na territorialização das 
ações de prevenção e combate a praticas nefastas, por via da criação de 
redes integradas envolvendo fundamentalmente equipamentos de saúde, 
autarquias e organizações não governamentais que estão no terreno, pro-
movendo parcerias que permitem o desenvolvimento de trabalho mais di-
reto com e para as comunidades afetadas.
A CIG, na sua qualidade de coordenadora da Estratégia Nacional para 
Igualdade e Não Discriminação, promove que estas redes nos diferentes 
territórios tenham profissionais de saúde (pós-graduados em MGF) como 
elementos pivot, e também promove formação especializada junto de ou-
tros profissionais (educação, ação social, autoridades policiais, CPCJ, ou-
tros), e ainda apoia a sensibilização das comunidades em estreita articula-
ção com as ONG locais. 
Neste âmbito, em 2018, foi criado o Projeto “Práticas Saudáveis – Fim à 
Mutilação Genital Feminina”, em conjunto com a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para os territórios do Arco Ribeirinho, 
Almada-Seixal, Loures-Odivelas, Sintra e Amadora, que está a decorrer 
como experiência-piloto nestes territórios, e que recentemente foi alarga-
da aos territórios de Lisboa, Cascais, Oeiras e Estuário do Tejo (Vila Franca 
de Xira), tendo por objetivo a implementação de planos de ação locais, 
bem como a desenho de fluxogramas de atuação em cada território, de 
acordo naturalmente com as dinâmicas e especificidades locais.
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Acreditamos que é pelo trabalho de proximidade e em cooperação institu-
cional que erradicaremos a MGF, onde Profissionais de Saúde, associa-
ções representativas das comunidades de risco, Associações de mulhe-
res, Associações de saúde sexual e reprodutiva e de direitos humanos, 
têm tido um papel fundamental na difusão de informação, esclarecimento, 
capacitação de outros profissionais e encaminhamento de casos. 

É ou não um crime e um atentado contra os mais elementares direitos hu-
manos?
Claro que sim. A MGF é uma evidente violação dos direitos humanos, é um 
atentado contra a integridade física e psicológica das meninas e mulhe-
res. É considerado crime pela Convenção de Istambul. É um crime previsto 
no Código Penal português, e em muitos outros países.
A Lei n.º 83/2015, de 5 de agosto, aditou o artigo 144.º-A ao Código Penal, 
e criminalizou a prática da mutilação genital feminina, como um crime au-
tónomo, de natureza pública punível com pena de prisão de dois a dez 
anos, sendo também punível a pratica dos atos preparatórios do crime de 
MGF com pena de prisão até 3 anos.
Trata-se de um crime de natureza pública, o que significa que o procedi-
mento criminal não está dependente de queixa por parte da vítima, bastan-
do uma denúncia ou o conhecimento do crime, para que seja instaurado 
um processo de promoção e proteção da menor.

Porque persiste ainda esta prática em alguns países do mundo?
A desigualdade de género tem na sua origem o exercício do poder patriar-
cal. A manutenção da MGF é uma tentativa de manutenção desse poder. 
Ou seja, os motivos que explicam a desigualdade entre mulheres e ho-
mens no mundo, explicam também as suas várias manifestações, incluin-
do formas de violência de género como é o caso.
Existe também uma dimensão de tradição religiosa ligada à prática da MGF, 
apesar da ausência de referências a esta prática nos livros sagrados, e essa 
em estreita associação com a lógica patriarcal é uma das causas da perpe-
tuação da prática. Uma crença religiosa não é facilmente desmistificada. 

O que é preciso fazer para erradicar de vez a MGF ?
Como já acima se referiu, o esclarecimento, a informação e a capacitação 
são uma arma fundamental na luta contra a MGF.

Podemos dizer que se têm dado passos muito significativos nos últimos 
anos no combate a esta prática tradicional nefasta, graças a uma aborda-
gem intersectorial e interdisciplinar, que se traduz numa parceria muito 
próxima entre a CIG, as autoridades de saúde, as organizações da socie-
dade civil e as associações representantes de comunidades de risco.
A CIG tem vindo a apoiar a mobilização das associações representativas 
das comunidades de risco para a prevenção e o combate à MGF, apoiando 
projetos no terreno, o que é fundamental para empoderar as meninas e 
mulheres dentro dos próprios movimentos associativos, que estão a agar-
rar esta luta que é sua.
Estas estratégias de parceria e cooperação tem permitido que a MGF se 
torne um tema mediático, quer na comunicação social e nas artes como 
no debate público sobre direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, vio-
lência de género e proteção de menores. E entrou também na agenda polí-
tica nacional. 
Agora é continuarmos agir para não cortar o futuro.

Mais de 4 milhões podem sofrer com a mutilação genital feminina em 2021

De acordo com a ONU, em muitas comunidades existe uma crença de que a mutilação genital feminina possa aumentar a probabilidade da ví-
tima se casar, geralmente, ainda em idade precoce.
O Fundo da ONU para a População (UNFPA) estima que mais de 200 milhões de mulheres e meninas, em 31 países, teriam sobrevivido à práti-
ca. Dados recolhidos em estudos informais, apontam que a violação pode estar presente em mais de 90 países.
Com base na agência, 4,16 milhões de meninas e mulheres correm o risco de enfrentar a mutilação genital em todo o mundo em 2021.
Devido às restrições com a pandemia do novo coronavírus, as vítimas da prática podem ser 2 milhões a mais do que os casos que teriam sidos 

evitados até 2030.
O procedimento se caracteriza pela remoção total ou parcial da geni-
tália externa feminina ou por outros tipos de danos a esses órgãos. 
Não existem razões médicas para realizar a prática, que ocorre com 
frequência entre a infância e os 15 anos de idade.
Além da falta de benefícios para a saúde, os efeitos imediatos e a lon-
go prazo da prática envolvem infeções e cicatrizes fora do normal, dor 
debilitante ou morte.
De acordo com a ONU Mulheres e o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), o problema pode piorar com a previsão de 
que 96 milhões de pessoas podem cair da pobreza extrema em 2021.
Neste cenário, o medo é de que a mutilação genital feminina e o casa-
mento infantil sejam usados como mecanismos para aliviar as incer-
tezas.


