
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – No enquadramento do V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e

de Género 2014-2017, foi criado, pelo XIX Governo Constitucional, o III Programa de Ação para

a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina, que também vigorou entre 2014 e

2017.

2 – Este Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina “(…)

visa combater uma das mais graves violações de direitos humanos cometidas contra raparigas e

mulheres (…)”.

3 – Para além de configurar uma grave violação de direitos fundamentais, como a igualdade, a

dignidade e a integridade física e psicológica de raparigas e mulheres, a mutilação genital

feminina é uma das mais graves formas de discriminação de género, que não pode ser

ignorada.

4 – Como se referiu acima, o período de vigência do V Plano Nacional de Prevenção e Combate

à Violência Doméstica e de Género e, como tal, do III Programa de Ação para a Prevenção e

Eliminação da Mutilação Genital Feminina foi de 2014 a 2017 tendo, assim, terminado no

passado dia 31 de dezembro.

5 – Estamos já em fevereiro de 2018 e não se conhece nenhum novo Plano Nacional de

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, nem nenhum novo Programa de

Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina o que, a nosso ver, é grave.

6 – O Relatório Intercalar de Execução do Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da

Mutilação Genital Feminina (2014-2017), fez o último levantamento de dados de monitorização

do número de casos de mutilação genital feminina (MGF) em meninas, raparigas e mulheres em

Portugal, a 05 de janeiro de 2017.



7 – De acordo com o mesmo Relatório, entre 01 de janeiro de 2016 e 05 de janeiro de 2017,

foram registados na Plataforma de Dados de Saúde 80 casos de MGF: “Os dados

demonstraram que as vítimas (quase todas adultas; regista-se apenas uma menor, com 17

anos), eram provenientes, na sua esmagadora maioria, da Guiné-Bissau (53), seguindo-se, em

termos de representatividade, a Guiné- Conacri (20), Eritreia (2), Senegal (2), e a Nigéria,

Gâmbia e Egipto, cada um com 1 caso registado. No que concerne ao tipo de excisão

identificada, verificou-se que a maioria é do tipo II (41) e tipo I (37). Sinalizou-se 1 caso do tipo

III (infibulação) e 1 caso de tipo IV. Na esmagadora maioria dos casos, a excisão foi realizada

nas mulheres em idade até aos 10 anos. Registam-se 7 casos de excisão realizada em idade

adulta (mais de 18 anos).”

8 – Em notícias vindas esta semana a público, é recordado a este propósito «(…) um estudo

realizado em 2015 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de

Lisboa, segundo o qual, em Portugal, o número de mulheres em idade fértil que poderá ter sido

submetida à prática ronda as 5.246. Ao ter em conta todas as mulheres com mais de 15 anos, o

indicador sobe para 6.576, "o que corresponde a 49% do número de mulheres residentes no

território português nascidas em países praticantes"».

9 - O Grupo Parlamentar do CDS-PP entende que estes dados reforçam a sua preocupação por

não ser ainda conhecido um novo Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da

Mutilação Genital Feminina.

10 – Entendemos, assim, ser da maior pertinência um esclarecimento por parte da Senhora

Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra

da Presidência e da Modernização Administrativa, por intermédio de Vossa Excelência, nos

termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

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?

2 – Não pretende V. Exa. apresentar um novo Programa de Ação para a Prevenção e

Eliminação da Mutilação Genital Feminina?

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

Constitucional?

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?



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?

6 – Que medidas, em concreto, equaciona V. Exa. introduzir no novo Programa de Ação,

para prevenir esta calamidade que, reiteramos, não pode ser ignorada?

Palácio de São Bento, 8 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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