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Assunto: Pergunta n.º 1065/XIII/3.ª (PPD) de 09 de fevereiro de 2018 – “Mutilação genital feminina 

em Portugal” 

 

Cara Marina, 

 

Na sequência da apresentação da Pergunta n.º 1065/XIII/3.ª (PP) de 09 de fevereiro de 2018 – 

“Mutilação genital feminina em Portugal” - apresentada pelo Senhor Deputado Nuno Magalhães 

e pela Senhora Deputada Vânia Dias da Silva (PP), encarrega-me a Senhora Ministra da 

Presidência e da Modernização Administrativa de prestar o esclarecimento seguinte: 

 

Questão 1 – Tendo terminado, no passado dia 31 de dezembro, a vigência do III Programa de Ação 
para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina, por que motivo não se conhece 
ainda um novo Plano?  
 

 

O planeamento estratégico para os próximos 4 anos, mediante a definição de medidas, 

indicadores, metas anuais e orçamento, foi considerado como prioritário na preparação da nova 

Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual.  

 

Desta forma, foi necessário desenvolver um processo em estreita articulação com o grupo de 

trabalho de apoio ao III Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital 

Feminina 2014-2017, exigindo a realização de reuniões e auscultações, no sentido de garantir o 

conhecimento e as competência técnicas necessárias a uma verdadeira estratégia para os 

próximos 4 anos.  
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Questão 2 – Não pretende V. Exa. apresentar um novo Programa de Ação para a Prevenção e 
Eliminação da Mutilação Genital Feminina?  
 

A prevenção e eliminação da Mutilação Genital Feminina está já incluída no Plano Nacional de 

Ação para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e à Violência Doméstica 

(PNAVMVD) 2018-2021. 

 
 
Questão 3 – Não é o combate à mutilação genital feminina matéria prioritária para o XXI Governo 
Constitucional?  
 

Sim é uma matéria prioritária e que estará refletida na nova Estratégia Nacional para a Igualdade 

e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual, onde estão definidas medidas, indicadores, 

metas anuais e orçamento. 

 
 
Questão 4 – Como interpreta V. Exa., e que justificação apresenta, para os 80 casos de mutilação 
genital feminina que se registaram em Portugal, entre 01 de janeiro de 2016 e 05 de janeiro de 
2017?  
 

Consideramos fundamental continuar a combater a Mutilação Genital Feminina, reforçando a 

qualificação de profissionais, a formação de públicos estratégicos e o trabalho em rede, de modo 

a procurar eliminar uma prática desta natureza que todos censuramos.  

 
 
Questão 5 – Que medidas vai V. Exa. tomar para que seja rapidamente conhecido e implementado 
um novo Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina?  
 

O Conselho de Ministros aprovou, a 11 de janeiro de 2018, a Estratégia Nacional para a Igualdade 

e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual.  

A Estratégia esteve em consulta pública até ao dia 15 de fevereiro de 2018, encontrando-se em 

fase de integração de todos os contributos recebidos.  

Assim que este processo termine será aprovada, como se espera, em Conselho de Ministros, 

tendo em vista a sua posterior publicação. 

 
 
Questão 6 – Que medidas, em concreto, equaciona V. Exa. introduzir no novo Programa de Ação, 
para prevenir esta calamidade que, reiteramos, não pode ser ignorada?  
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Na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual são 

definidos eixos e orientações estratégicas até 2030, comuns aos três Planos Nacionais de Ação 

que a Estratégia comporta e que, por sua vez, definem medidas concretas a quatro anos, a saber: 

 

• Plano nacional de ação para a igualdade entre mulheres e homens (PNAIMH) 2018-2021. 

• Plano nacional de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e 

à violência doméstica (PNAVMVD) 2018-2021. 

• Plano nacional de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, 

da identidade de género e das características sexuais (PNAOIC) 2018-2021. 

 

No que se refere ao PNAVMD, este plano consolida e reforça a política de prevenção e combate 

à violência contra as mulheres e à violência doméstica, tendo como objetivos estratégicos:  

 

i) A prevenção, o apoio e a proteção das vítimas;  

ii) A intervenção junto das pessoas agressoras;  

iii) A qualificação de profissionais e serviços para a intervenção;  

iv) A prevenção e o combate às práticas tradicionais nefastas, nomeadamente a mutilação 

genital feminina e os casamentos infantis, precoces e forçados. 

A estes objetivos estratégicos são associados objetivos específicos que, por sua vez, 

integram medidas concretas a quatro anos. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Chefe do Gabinete 

 

(Mariana Maia Rafeiro) 
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