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EDITORIAL

Teresa Morais
Secretária de Estado
dos Assuntos
Parlamentares e da
Igualdade

O

interregno decorrido desde a
publicação do último Noticias
correspondeu a um período de
mudanças.
O
XIX
Governo
Constitucional assumiu funções e
na sua orgânica foi criada a
Secretaria de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade,
mantendo-se a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género integrada na Presidência do
Conselho de Ministros.
A CIG tem um novo diploma orgânico, a que
corresponde uma nova estrutura organizacional,
com as decorrentes alterações ao nível das chefias e
dos
recursos
humanos.
Estas
mudanças
pretenderam corresponder ao esforço generalizado
de contenção orçamental empreendido pelo
Governo mas tiveram igualmente como objetivo a
racionalização do próprio funcionamento da CIG.
O aprofundamento das políticas públicas que
promovem e consolidam a Igualdade consagrada na
Constituição e na Lei foi um compromisso assumido
pelo Governo em todos os seus instrumentos
estratégicos: o Programa do Governo, as Grandes
Opções do Plano para o período de 2011-2013 e o
próprio Relatório do Orçamento do Estado para
2012.
Herdeiro de uma geração de Planos Nacionais, o IV
Plano Nacional para a Igualdade de Género,
Cidadania e Não Discriminação, o IV Plano Nacional
contra a Violência Doméstica, e do II Plano Nacional
Contra o Tráfico de Seres Humanos aprovados e em
vigor desde o inicio de 2011, o Governo, na
sequência da reflexão critica que publicamente fez
sobre os mesmos, optou pela continuidade na
execução do essencial das medidas previstas nesses
Planos, opção que tem concretizado a cada dia da
sua governação.
Dada a grande diversidade de medidas, porventura
excessiva, contidas nos Planos foi julgada
necessária uma focalização em determinadas áreas,
consideradas prioritárias: o reforço da prevenção e
do combate à violência doméstica e de género; a

intensificação da intervenção no domínio do
combate à mutilação genital feminina, já que essa
intervenção foi superficial nos últimos anos, apesar
da existência de um Programa de Ação; a atenção
especial à situação das mulheres no mercado de
trabalho, ainda mais necessária nestes tempos
difíceis em que a crise económica acaba por ter um
maior impacto sobre as mulheres; a promoção de
um melhor conhecimento e de um combate mais
eficaz ao fenómeno do assédio sexual; e ainda, no
domínio da luta contra o tráfico de seres humanos,
a melhoria do conhecimento do fenómeno,
apurando os mecanismos de sinalização das vítimas
e a segurança e fiabilidade das estatísticas
produzidas.
O primeiro ano decorrido foi intenso mas
compensador tendo-se concretizado ou concluído
projetos que a CIG tinha em curso mas também
iniciado outros que correspondem a necessidades e
a prioridades entretanto identificadas.
Ficam, para memória futura, alguns exemplos:
foi publicada a Portaria n.º 6/2012 que afetou,
pela primeira vez, à área da Igualdade uma
percentagem do valor global dos resultados
líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa atribuída à
Presidência do Conselho de Ministros;
com estas verbas foi possível atribuir aos dez
Núcleos de Apoio à Vítima, com especial ligação
à CIG, uma subvenção destinada ao reforço das
suas valências de apoio social, jurídico,
psicológico, bem como ao desenvolvimento de
ações
de
informação
e
formação,
designadamente junto das escolas;
prosseguiram-se e ampliaram-se os programas
de teleassistência para proteção das vítimas e
de vigilância electrónica para agressores,
utilizando também verbas dos jogos sociais;
lançou-se em 25 de Novembro de 2011 uma
nova campanha nacional contra a violência
doméstica, com a mais vasta utilização de
meios de divulgação alguma vez envolvidos
numa campanha deste tipo; adaptou-se a
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Portugal a campanha de prevenção contra o
Tráfico de Seres Humanos, Coração Azul, que
resultou de uma parceria com as Nações
Unidas, tendo Portugal sido o nono país entre os
membros da ONU a fazê-lo;
realizou-se uma reunião plenária da Comissão
Permanente de Concertação Social em que, pela
primeira vez, o principal tema da agenda foi a
igualdade;
tendo em conta a situação das mulheres no
mercado de trabalho, foi aprovada uma
Resolução do Conselho de Ministros relativa à
promoção de um maior equilíbrio entre
mulheres e homens nos lugares de decisão;
e, em parceria com a área do Emprego, foi
consagrada uma medida ativa de emprego,
“Estímulo 2012”, que prevê uma majoração nos
incentivos à contratação de trabalhadoras com
um nível de habilitações inferior ao 3.º ciclo do
ensino básico.

Por seu lado, a CIG:
Celebrou um Protocolo com a Faculdade de
Direito de Lisboa, que permitiu o reforço do
atendimento jurídico personalizado na CIG, bem
como um outro com o Centro de Estudos
Judiciários, com o objetivo de desenvolver um
conjunto de módulos de formação e de ações de
sensibilização nas áreas da violência e do tráfico
de seres humanos;
Organizou uma Conferência com a Direção Geral
da Educação com o objetivo de sensibilização
para o fenómeno do bullying enquanto
manifestação de homofobia no meio escolar;
Promoveu, no contexto da execução do Plano
Nacional de Ação para Implementação da
Resolução do Conselho de Segurança das
Nações Unidas n.º 1325, um Seminário sobre as
mulheres nas Forças Armadas e nas missões de
paz, em colaboração com o Ministério da Defesa
Nacional;
Realizou
o
Seminário
Final
do
projeto
coordenado pela CIG, Género e envelhecimento:
Planear o futuro começa agora!, atividade
integrada no programa para implementação do
Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre as Gerações;
Completou o processo de publicação dos Guiões
de Educação. Género e Cidadania.
Mas este número do Noticias inclui um dossier
específico sobre uma das matérias identificadas
entre as prioridades a prosseguir, em que, como
frequentes vezes tenho afirmado, o nosso empenho
independe do resultado, seguramente difícil: a
mutilação genital feminina que constitui a mais
bárbara forma de violência sobre as mulheres!
Esta prioridade atribuída à MGF traduziu-se desde
logo na dinamização do Grupo de Trabalho
Intersectorial sobre MGF/C que, em 2011, se
encontrava inativo. Mercê dos esforços conjuntos de

todos os membros do GT foram já alcançados
resultados consideráveis:
foi criado um novo folheto e um novo cartaz,
apresentados em fevereiro passado numa
sessão pública destinada especialmente a
profissionais de saúde; aqueles materiais foram
objeto de uma larga divulgação;
a Direção Geral da Saúde produziu uma
Orientação sobre Mutilação Genital Feminina1,
destinada a clarificar as linhas de atuação do
pessoal de saúde nesta matéria;
está em processo de criação, no âmbito da
Plataforma de Dados da Saúde, de um registo
de casos de MGF que permitirá, pela primeira
vez, ter uma aproximação estatística do
fenómeno em Portugal;
no mesmo sentido, o trabalho em articulação
com a Comissão Nacional de Proteção de
Crianças e Jovens em Risco permitirá a
sinalização de casos de que o sistema de
proteção tenha conhecimento;
a Escola de Polícia Judiciária elaborou um Guia
de Procedimentos para Órgãos de Polícia
Criminal, com o objetivo de divulgação sobre a
MGF e a consequente sensibilização dos vários
intervenientes no sistema de justiça;
tendo sido considerado fundamental o trabalho
a desenvolver com as próprias comunidades de
risco, foi promovida uma reunião com 11
associações que trabalham com imigrantes
africanos, para sensibilização para as questões
da MGF;
na sequência dessa reunião foi criado um
prémio a atribuir a projetos que visem promover
a mudança de comportamentos e atitudes,
tendentes ao abandono da MGF, com o
protagonismo
e
envolvimento
ativo
das
comunidades que, tradicionalmente, estão
associadas a esta prática. O anúncio do
concurso ao Prémio será em breve divulgado.
A promoção da igualdade de género, mesmo num
país como o nosso cujos instrumentos normativos
são avançados, se comparados com os de outros
com quem gostamos de nos comparar, é um
processo sempre inacabado e, portanto, um projeto
permanente. Continuaremos a trabalhar nesse
projeto com todo o empenho e toda a energia!
Agradeço à Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género e a todas e todos os que nela trabalham
e que aceitaram fazer um esforço de adaptação à
nova estrutura orgânica, com as mudanças
funcionais que ela implicou, bem como a abertura
que têm manifestado face a novas exigências e a
novos ritmos de trabalho que lhes têm sido
solicitados, apesar do contexto restritivo em que
vivemos não permitir, tanto quanto se desejaria,
premiar quem mais se esforça.
1

Orientação nº 005/2012 de 06/02/2012 - Atualização de
22/03/2012.
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Dossier
temático sobre
Mutilação Genital
Feminina
(MGF/C)
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MUTILAÇÃO GENITAL

O que é a Excisão?
Também conhecida por operação, corte, sunna, fanado ou mutilação genital
feminina, a excisão consiste na realização de diferentes tipos de cortes da
vagina/vulva da menina, rapariga ou mulher por motivos que se associam à
religião, tradição e cultura.

Consequências para a saúde física e psicológica
A excisão é crime e tem graves consequências para a saúde e para a vida das
mulheres de todas as idades.
Riscos imediatos de complicações de saúde
Dor intensa
Sangramento e infeções
Dificuldades na eliminação de urina e fezes
Morte causada por hemorragia ou infeções diversas
Infeções sexualmente transmissíveis como hepatites (B e C) e VIH/SIDA

Riscos a longo prazo para a saúde
Dor crónica
Infeções várias
Cicatrizes dolorosas
Complicações no parto e
Perigos para as crianças recém-nascidas

Consequências psicológicas da MGF
Medo de ter relações sexuais
Ansiedade, depressão
Perturbações como insónias, pesadelos, perda de apetite, perda de peso ou ganho de peso
excessivo, pânico, dificuldades de concentração e aprendizagem, e outros sintomas de stress
incluindo perda de memória.

A excisão é crime em Portugal e em muitos outros países como Bélgica, Burkina Faso,
Dinamarca, Egipto, França, Guiné Bissau, Guiné Conacri, Senegal, entre outros.
Portugal – Código Penal – Artigo 144.º - Ofensa à Integridade Física Grave

A religião e a prática da
excisão

A Lei e a
prática da
excisão

A excisão não tem qualquer origem religiosa e a
sua prática não está escrita em nenhum texto
sagrado (Corão, Tora, Bíblia…).
Apesar disso, a excisão ainda é praticada em
diferentes comunidades.

Julho 2012 NOTICIAS 6

Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a:
a) Privá-lo de importante órgão ou membro, ou a desfigurá-lo grave e permanentemente;
b) Tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades
intelectuais, de criação ou de fruição sexual, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os
sentidos ou a linguagem;
c) Provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica
grave ou incurável; ou
d) Provocar-lhe perigo em vida;

é punido com pena de dois a dez anos.
Sob todas as circunstâncias a menina ou jovem rapariga é uma vítima e
quem realiza e organiza o ritual de excisão deve ser punido/a.
A excisão é uma ofensa punida pela lei portuguesa, mesmo quando
realizada fora de Portugal

Como proteger as meninas e raparigas em risco:
O regresso, visita ou férias ao país de origem pode revelar-se um risco para si, para a(s) sua(s) filha(s)
ou familiares do sexo feminino. Pode acontecer que as meninas e as raparigas que vivem em
Portugal, ou noutro país, sejam excisadas quando regressam aos países de origem das suas
famílias e durante as férias escolares:
Comunique e explique à sua família e pessoas amigas a sua decisão de não excisar a sua filha.
Não perca a oportunidade de explicar porque não concorda, não comparticipa e não estará presente nas
cerimónias e rituais de excisão de meninas, raparigas e mulheres.
Se tem conhecimento de alguma menina que foi ou pode estar em risco de ser excisada deve fazer chegar
esta informação às entidades competentes.
Se já foi excisada, fale com a sua médica ou o seu médico de família, ginecologista e/ou obstetra sobre o
assunto. Ao pedir ajuda pode ter apoio médico, de enfermagem e psicológico.

Linhas Telefónicas:
144 – Emergência Social
808222003 – Sexualidade em Linha
808257257 – Linha SOS Imigrante
808242424 – Linha Saúde 24
800202148 – Serviço de informação a vítimas de violência doméstica.
Informações, Associações e Sites:
APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima – www.apav.pt
APF – Associação para o Planeamento da Família – Lisboa, Tejo e sado – www.apf.pt –
apfsede@apf.pt – apflisboa@apflisboa.net
CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género – www.cig.gov.pt
Direcção-Geral da Saúde – Página Saúde Reprodutiva – www.saudereprodutiva.dgs.pt
UAVIDRE – Unidade de Apoio a Vitimas Imigrantes e de Discriminação Racial ou Ética –
uavidre@apav.pt
Uallado Folai – Associação Guineense de Solidariedade – ualladofolai@gmail.com
UMAR – União de Mulheres Alternativa e Respostas – www.umarfeminismos.org –
umar.sede@sapo.pt

Grupo de Trabalho sobre Mutilação Genital Feminina:
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género (CIG), Direcção-Geral da Política de Justiça (MJ), Direcção-Geral da Educação (DGE), Escola da
Polícia Judiciária, Instituto de Emprego e Formação profissional (IEFP), Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento (IPAD), Ministério da Administração Interna (MAI), Secretariado Executivo da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Associação
para o Planeamento da família (APF), Associação Uallado Folai, União de Mulheres Alternativa e Resposta
(UMAR)
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CIG [entidade coordenadora]

Mutilação Genital Feminina
Fátima Duarte*

Destino de rotas da migração de comunidades
provenientes de países onde se pratica a mutilação
genital feminina (MGF/C) ou, numa expressão mais
familiar para tais comunidades, excisão, e também
corte, Portugal tornou-se um país de risco no que
concerne esta prática, de acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS) (2000), partindo-se do
princípio que essas comunidades migrantes poderão
continuar esta prática, quer no nosso país, quer
enviando menores aos países de origem.
A MGF compreende todos os procedimentos que
envolvam a remoção parcial ou total dos órgãos
genitais femininos, ou provoquem lesões nos órgãos
genitais da mulher, por razões não médicas.
Exemplo particularmente expressivo, e bárbaro
mesmo, de violência com base no género, a MGF
faz parte de um conjunto de práticas tradicionais
nefastas, que se mantêm na atualidade, a despeito
dos inúmeros instrumentos internacionais, e
também nacionais, que a enquadram, enquanto
violação de direitos humanos fundamentais das
mulheres e das crianças, e, nessa medida, a
combatem.
De acordo com a OMS, entre 100 a 140 milhões de
meninas, raparigas e mulheres, em todo o mundo,
terão sido submetidas à prática de MGF e, todos os
anos, cerca de 3 milhões de meninas e mulheres estão
em risco de sofrer algum tipo de mutilação. Na União
Europeia, ela também destino de comunidades
migrantes, admite-se a que a prática afete 500 mil
mulheres e raparigas e ponha em risco 180 mil em
cada ano2.
Enquanto país de acolhimento de comunidades
migrantes oriundas de países onde esta prática
tradicional
nefasta
existe,
impunha-se
a
necessidade de conjugar esforços no sentido de a
combater.
Assim,
Portugal
empenha-se
formalmente na eliminação da MGF, com a
apresentação, em 6 Fevereiro de 2009, de uma
iniciativa
intersectorial,
que
se
vem
a
consubstanciar num Programa de Ação, elaborado
por um grupo de trabalho, constituído por
representantes da Administração Pública (IPAD,
ACIDI, CIG, IEFP, DGS e DGE), de organizações
intergovernamentais (OIM) e de organizações não-

2

Números do Parlamento Europeu, mencionados na
pergunta escrita dirigida pela eurodeputada Marisa
Matias à comissária europeia Viviane Reding sobre as
medidas práticas desenvolvidas desde 2010, incluindo as
a adotar a curto prazo, para combater a prática de
mutilação genital feminina.

governamentais, Associação para o Planeamento da
Família (APF), União das Mulheres Alternativa e
Resposta (UMAR) e Associação Uallado Folai,
designado para a sua concretização. Este Programa
de Ação foi coordenado pela CIG.
Concebido sob o duplo imperativo do combate à
violência de género e da concretização de uma plena
igualdade, O I PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO DA
MGF/C (I POAÇÃO ELIMINAÇÃO MGF) inscreveu-se no
instrumento de políticas públicas de igualdade de
género vigente à altura - o III Plano Nacional para a
Igualdade - Cidadania e Género (2007-2010) (Medida
F da Área 5-Combate à Violência de Género), e teve
como objetivo promover os Direitos Humanos, o
direito à saúde, o direito à integridade física, à não
sujeição a nenhuma forma de tortura ou tratamento
cruel.
Foi dada especial enfase à consciencialização
(advocacy) dos decisores técnicos e políticos
nacionais, europeus e dos PALOP’S (em especial
Guiné-Bissau),
não
foi
descurada,
tendo-se
concretizado algumas intervenções juntamente com
organizações com representação nesses países, a
OMS, o UNFPA (United Nations Population Fund),
por exemplo, ou a eles pertencentes, como o
Comité Nacional para o Abandono das Práticas
Nefastas à Saúde da Criança e Mulher da GuinéBissau. Assinalando o Dia Internacional dos Direitos
Humanos em 2009, promoveu-se um encontro com
a CPLP, dando a conhecer os objetivos DO I POAÇÃO
ELIMINAÇÃO MGF e que levou à posterior integração
da CPLP no Grupo de Trabalho, ampliando as vias
que facilitam a advocacy.
Em concertação com a UE, o I PoAção MGF
integrou-se na Campanha Europeia Fim à Mutilação
Genital Feminina, cujo lançamento ocorreu em
Portugal no Seminário Internacional “Pelo Fim da
Mutilação Genital Feminina”, organizado pelo Grupo
de Trabalho no dia 8 de Fevereiro de 2010, por
ocasião do dia Internacional de Tolerância Zero à
Mutilação Genital Feminina, e que pretendeu
inscrever a problemática da MGF nos Direitos
Humanos e na Cooperação Internacional.
Ainda que não se tenha um relatório de execuçãoo I
PoAção MGF, há a perceção de que contribuiu para
revelar essa realidade junto de técnicos/as de
intervenção social e que colocou o tema na agenda
pública, política e técnica nacional, contribuindo
para fomentar o debate sobre esta matéria no
contexto nacional, europeu e nos países lusófonos,
de um modo como não se tinha verificado até aí,
cumprindo o que se pode considerar um propósito
essencial de qualquer programa de ação.
É já, pois, num clima de continuação de um

Julho 2012 NOTICIAS 8

estruturais para o desafio da
erradicação da mutilação
genital feminina. O Grupo de
Trabalho
Intersectorial
sofreu alterações na sua
composição, contando agora
também com os Ministérios
da Administração Interna e
da Justiça (representantes
do próprio MAI, DireçãoGeral da Polícia Judiciária e
Escola da Polícia Judiciária),
bem como com a CPLP –
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, parceiros
fundamentais
na
prossecução
de
alguns
objetivos.
Na sequência de uma
reflexão crítica, promovida
pela
tutela,
sobre
os
resultados alcançados pelo
Programa de Acão junto do
Grupo
de
Trabalho
Intersectorial, introduziu-se
uma nova dinâmica no seu
modus operandi e nas
intervenções que lhe estão atribuídas, dando-se
novo impulso às medidas que implicam mais
diretamente os sectores da saúde, administração
interna e justiça.
De um modo geral, estabeleceu-se como prioritário
o desenvolvimento de estratégias de ação
concertadas tendo em vista fundamentalmente 3
objetivos/públicos-alvo:
Sensibilizar
as
comunidades
para
as
consequências decorrentes da prática de
MGF;
Informar e formar os/as profissionais de
saúde, fundamentalmente em territórios com
maior
concentração
de
população
potencialmente em risco;
Ativar a dimensão criminal da MGF no
programa de ação, com o envolvimento da
magistratura e os órgãos de polícia criminal.
As atividades já desenvolvidas durante o presente
ano,
referidas
neste
número,
inserem-se
essencialmente no domínio da 2ª linha de ação,
pretendendo-se igualmente um envolvimento ativo
do setor da justiça e uma efetiva penalização da
prática da MGF, sempre que a metodologia
primeira, e preferencial, de intervenção - a
prevenção da prática - não surta os efeitos
pretendidos, no sentido de conseguir a sua
erradicação, desiderato em que a CIG, na sua
qualidade de coordenadora do II POAÇÃO ELIMINAÇÃO
MGF,
se
mantem
totalmente
empenhada,
continuando a assumir o combate à prática da
excisão como uma das suas prioridades…. pelos
direitos humanos de meninas e mulheres em todo o
mundo.
*Presidente da CIG
Eliminação da Mutilação Genital Feminina - Declaração
Conjunta OHCHR, ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO,
UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS.

trabalho iniciado que surge o II
Programa de Acção para a
Eliminação da Mutilação Genital
Feminina no âmbito do IV
PNI2011-2013
(II
PoAção
Eliminação MGF), cuja medida
58 da Área Estratégica n.º 9Violência de Género cumpre,
embora a MGF seja também
contemplada
especificamente
pela Área estratégica n.º 4Saúde, como objeto de ações
de sensibilização sobre saúde e
género
destinadas
a
profissionais
de
saúde,
dirigentes e funcionários (as)
da
administração
pública
central e local da área da saúde
e a organizações da sociedade
civil.
O II POAÇÃO ELIMINAÇÃO MGF
teve apresentação pública no
dia 8 de Fevereiro de 2011, em
Sessão
Evocativa
do
Dia
Internacional
de
Tolerância
Zero
à
Mutilação
Genital
Feminina, mantendo-se a CIG
como entidade coordenadora.
O documento em si configura-se quase como um
(pequeno) manual sobre MGF/C, dividindo-se em 3
partes, a I, complementada pelos ANEXOS I e II,
dedicada à explicação sobre o que é a MGF e ao seu
enquadramento de direito, nacional e internacional,
a II, contendo o II POAÇÃO ELIMINAÇÃO MGF, e a III,
com o quadro de atividades, correspondentes às
medidas.
Mantendo como base de sustentação a perspetiva
de direitos fundamentais da pessoa humana, e
consequentemente dos direitos da mulher e da
criança, o direito à saúde (incluindo a saúde sexual
e reprodutiva), o direito à integridade física, à não
sujeição a nenhuma forma de tortura e/ou
tratamento cruel e também o direito à não
discriminação,
enquadra
o
trabalho
de
sensibilização, prevenção e eliminação da MGF/C
por dois pressupostos:
o da igualdade de género
e
o da saúde sexual e reprodutiva,
em consonância com as áreas estratégicas do IV
PNI em que se inscreve, e define sectores de
intervenção e objetivos, só após o que prevê as 5
grandes medidas, em que se estrutura:
Medida 1 – Sensibilizar e Prevenir
Medida 2 - Apoiar e Integrar
Medida 3 - Formar
Medida 4 - Conhecer e Investigar
Medida 5 - Advogar
que se irão desdobrar por um conjunto alargado de
atividades (35), no respetivo quadro.
Há uma linha de continuidade entre o I e o II
IPOAÇÃO ELIMINAÇÃO MGF, prevendo-se um reforço na
intervenção sobre algumas medidas que se revelam
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DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE
Lisa Ferreira Vicente
Ginecologista-Obstetra*

Trabalhando para a eliminação da
mutilação genital feminina no
âmbito da saúde

P

Mutilação Genital Feminina – Direitos Humanos de Mulheres e Crianças, Countdown 2015 Europa,
APF/ UNFPA.

ara que seja possível
eliminar a prática da
Mutilação Genital Feminina
(MGF) assim como as
práticas tradicionais a ela
associadas há um trabalho diferente
a fazer em cada área da sociedade.
Saúde,
educação,
justiça,
cooperação para o desenvolvimento,
organizações não governamentais,
sociedade civil, comunicação social,
todos podem e devem, desempenhar
um papel ativo neste objetivo.
Este trabalho tem necessariamente
de ser realizado em coordenação e
parceria.
Parece-me
por
isso
importante realçar a importância de
dois aspetos positivos na Estratégia
Nacional que foi adotada nos últimos
anos, no que diz respeito a esta
questão. O estabelecimento de um
Programa Nacional para a eliminação
da MGF e a manutenção de um
grupo
de
trabalho
(Grupo
Intersectorial) para manter a sua
implementação.
Entre os 27 Países Europeus, apenas
8 têm um plano ou programa
nacional
específico
para
esta
temática.

Programa Nacional para a
Eliminação da MGF (PoA)

No final de 2007 foi criado um grupo
intersectorial
que
reunindo
representantes de várias entidades,
ministérios,
organizações
não
governamentais e representantes de
comunidades onde se pratica a MGF,
elaborou o I Programa Nacional para
a Eliminação da MGF. O documento
foi estruturado ao longo de várias
reuniões conjuntas, com a mentoria
da Presidência do Conselho de
Ministros. Apresentado publicamente
a 6 de Fevereiro de 2009 – Dia
Internacional de Tolerância Zero à
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MGF, este Programa foi integrado no Plano
Nacional para a Igualdade (PNI) 2007-2010.
Integrado no IV Plano Nacional para a Igualdade Género, Cidadania e Não Discriminação 2011-

2013, foi tornado público a 6 de Fevereiro de
2011, o II Programa Para a Eliminação da MGF.
Ao longo destes anos o Grupo Intersectorial
tem-se mantido unido incorporando ao longo do
tempo novos parceiros. A sua existência tem
sido importante para assegurar intervenções
comuns, complementares e coerentes. A
continuidade
e
multidisciplinariedade
têm
permitido, por outro lado, estabelecer parcerias
entre
entidades
que
habitualmente
não
trabalham “lado a lado”.

Saúde: um dos sectores de
intervenção

De acordo com o que foi definido no PoA as
intervenções na área da saúde enquadram-se em
três aspetos primordiais: sensibilizar para saber
procurar; criar formação específica e dar a
conhecer como agir perante as situações. Ou seja,
existe um compromisso do Ministério da Saúde e
da Direção-Geral da Saúde em particular, no
sentido de capacitar os profissionais de saúde a
prestar os cuidados de saúde adequados a
meninas, raparigas e mulheres em risco ou já
submetidas a uma excisão.
Em continuidade com o que já vinha sendo feito,
durante o primeiro semestre de 2012:
1. Manteve-se o esforço de sensibilização dos
profissionais
para
a
importância
do
reconhecimento desta situação.
A questão da sensibilização dos profissionais de
saúde para esta temática é fundamental, e será
um processo contínuo até que esta questão venha
a fazer parte dos curricula de formação dos
profissionais. Atendendo a que algumas excisões
podem passar despercebidas no exame físico a
“sensibilização para ver” é essencial para que as
situações sejam diagnosticadas e sinalizadas. Além
disso, este facto permitirá vir a contabilizar o
número de casos existentes e ter portanto uma
definição mais clara da dimensão deste problema
em Portugal.
2. Deu-se mais um passo na formação de
profissionais da área da saúde
Ao longo destes anos foram traduzidos e
2
publicados1,
documentos
e
manuais
internacionais que abordam a estratégia de
intervenção em consulta e em comunidades.
Continuam disponíveis e de extrema utilidade
para todos que pretendem aprofundar os seus
conhecimentos sobre esta problemática.
Mas, com o objetivo concreto de dotar os
profissionais de saúde de um documento de
Orientação Clínica que enquadrasse esta temática
na realidade dos Cuidados de Saúde em Portugal,
foi publicada pela Direção-Geral da Saúde a
“Orientação sobre conduta em MGF para os
profissionais de saúde-Orientação Nº5/2012 com a
atualização de 22/3/2012”. Esse documento foi
elaborado com a colaboração das várias Ordens e
Sociedades de profissionais com o objetivo de

envolver o maior número possível de contribuições
e o aproximar da realidade Portuguesa. Com este
documento pretende-se ajustar/adequar resposta
às características e organização dos recursos já
existentes no terreno.
Foi também feita uma formação para capacitar os
profissionais da linha saúde pública (acessível
através da linha saúde 24) introduzindo o módulo
“Conduta e resposta em MGF”.
Apesar de não ter sido uma iniciativa do Ministério
da Saúde, a DGS colaborou na revisão de novos
cartazes e folhetos, agora mais especificamente
dirigidos às mulheres (e homens) da comunidade.
O novo aspeto gráfico e a linguagem utilizada vêm
refletir as preferências referidas pelas mulheres
nos últimos anos. Os folhetos têm sido
disseminados nas várias Administrações Regionais
de Saúde, e esperamos que venham a constituir
um novo fôlego na disseminação da informação.
3. Procura-se neste momento delimitar áreas
geográficas onde esta temática deve ser
trabalhada prioritariamente
Não temos, tal como acontece em outros países –
um “retrato seguro” sobre a distribuição
geográfica em Portugal onde estão as meninas e
jovens em risco. Existe atualmente já bastante
informação sobre a Região de Lisboa e Vale do
Tejo (Região de LVT), mas pouca sobre as
restantes
regiões.
Pretende-se,
por
isso,
identificar, em colaboração com os restantes
membros do Grupo Intersectorial, com os
profissionais dos cuidados de saúde primários e os
Coordenadores dos Núcleos de Apoio às Crianças e
Jovens em risco, áreas geográficas em que existe
uma maior concentração de imigrantes oriundos
de países onde se pratica a MGF. Este aspeto é
particularmente
importante
para
se
poder
estabelecer prioridades de formação.
Em conclusão diria que, apesar do muito que já foi
feito, mantem-se o desafio de conseguir modificar
a realidade de muitas meninas e mulheres com
MGF. E isso, só o conseguirá, o trabalho conjunto
e integrado na vivência das comunidades.
Referências:
1. Organização Mundial da Saúde (2009).
Eliminação da Mutilação Genital Feminina:
declaração conjunta OHCHR, ONUSIDA, PNUD,
UNECA,UNESCO,UNFPA,
ACNUR,UNICEF,
UNIFEM, OMS. Lisboa: APF (edição em
português) - publicada com o apoio do IPAD Instituto
Português
de
Apoio
ao
Desenvolvimento.
2. Organização Mundial da Saúde e Associação
para o Planeamento da Família (2009).
Mutilação Genital Feminina: Integração da
Prevenção e do Tratamento nos curricula de
Profissionais de Saúde: Manual de Formação.
Lisboa: APF (edição em português, revista e
adaptada) publicada como apoio do IPAD Instituto
Português
de
Apoio
ao
Desenvolvimento e UNFPA -Fundo das Nações
Unidas para a População.
*Chefe de Divisão de Saúde Sexual,
Reprodutiva, Infantil e Juvenil da Direção-Geral da Saúde;
Representante da DGS no Grupo de Trabalho Intersectorial sobre
Mutilação Genital Feminina.
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ESCOLA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

Sensibilização dos órgãos de polícia criminal
um contributo para a eliminação da mutilação
genital feminina
Carla Falua*

A

mutilação genital feminina (MGF), também
conhecida
como
corte
dos
genitais
femininos, é uma das práticas tradicionais
que mais afeta os direitos e a saúde,
incluindo a sexual e reprodutiva, das meninas,
raparigas e mulheres atentando contra os seus
direitos fundamentais.
Porque esta prática constitui uma violação do bem
jurídico integridade física e encontra-se prevista e
punida nos artigos 143.º e seguintes do Código
Penal era necessária a divulgação desta realidade
e a consequente sensibilização dos vários
intervenientes no sistema de justiça.
Esse pressuposto levou a que a Escola de Polícia
Judiciária, no âmbito do Grupo de Trabalho para o
II Programa de Ação para a Eliminação da
Mutilação Genital Feminina, realizasse uma
Conferência
e
elaborasse
um
Guia
de
Procedimentos para Órgãos de Polícia Criminal no
passado mês de maio.
O Guia teve por base o procedimento de Londres,
desenvolvido no âmbito do projeto “London
Safeguarding Children Board”, com o principal
objetivo de auxiliar os/as profissionais, os/as
voluntários e outras pessoas associadas ao apoio
das vítimas e à eliminação da MGF e o II Programa
de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital
Feminina.
A adoção de um guia de procedimentos para
Órgãos
de
Polícia
Criminal
(OPC)
visa,
essencialmente,
garantir
que
os
OPC
intervenientes no âmbito da MGF estejam munidos
de uma ferramenta que lhes permita uma resposta
adequada a uma realidade criminal que provoca
uma perturbação emocional tão intensa a todos
aqueles que lidam com esta problemática
avassaladora, considerada um atentado aos
Direitos Humanos.
Este guia de procedimentos contempla orientações
sobre como identificar crianças, raparigas ou
mulheres potenciais vítimas em risco de abuso por
MGF e como proceder face à suspeita ou denúncia
da prática de MGF.
Procurou-se construir um Guia que fosse sucinto
mas simultaneamente esclarecedor e destina-se a

profissionais de polícia, da Polícia Judiciária ou
outros
OPC,
magistrados/as
e
outros
intervenientes no sistema de justiça que
contactam com as comunidades em risco e
investigam os crimes relacionados com a MGF.
Acresce que ao/à profissional de polícia cabe uma
responsabilidade acrescida na prevenção da
prática do crime, devendo estar consciente que
certas práticas, aparentemente justificadas pela
tradição ou por outra razão, são proibidas pela lei
portuguesa e que devem ser impedidas e
condenadas.
A Polícia é, muitas vezes, a primeira entidade a
tomar conhecimento de certos factos, por ser
facilmente identificável e encontrar-se à disposição
dos cidadãos.
O Guia contém a classificação internacional de
MGF e as consequências dessa prática para a
saúde, alguns considerandos sobre a prática e
vários capítulos dedicados à investigação criminal.
Encontram-se também referidos os aspetos
jurídicos e as entidades de apoio e proteção e
respetivos contatos.
Estando convencida que a atuação das Polícias e
dos Tribunais contribui para a difusão de alteração
de valores e para apoiar as comunidades em risco,
o Guia foi divulgado por muitas entidades
intervenientes no sistema de justiça mas também
por outras que trabalham este tema.
Encontra-se disponível na internet, na página da
Polícia Judiciária, e pode ser usado e alterado
livremente.
A sensibilização dos profissionais de polícia e
das/os magistradas/os é essencial para que estes
crimes não fiquem impunes e se contribua para a
eliminação da MGF.
*Representante da Escola da Polícia Judiciária no Grupo
de Trabalho Intersectorial sobre Mutilação Genital
Feminina.
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ACIDI

MGF
Fim à Mutilação Genital Feminina – Uma estratégia para as instituições da União Europeia, Campanha Europeia Fim à MGF,

um problema de
algumas,
uma
abordagem para
todas/os
Carla Martingo*

A

Mutilação Genital Feminina
(MGF), também conhecida
como
fanado,
excisão,
corte
dos
genitais
femininos,
operação,
cirurgia tradicional, entre outras
designações, traduz a realização de
uma prática exercida nos órgãos
genitais externos de meninas e
mulheres, por razões não médicas, à
luz da tradição e, frequente e
erradamente, associada a preceitos
religiosos.
A
globalização
e
os
fluxos
migratórios contínuos imprimiram
importantes
modificações
na
estrutura
e
composição
da
população mundial. Assim, quando
falamos em imigrantes e emigrantes
estamos a falar essencialmente de
migrantes, pessoas que, pelas mais
diversas razões procuram outros países para viver,
não deixando, contudo, de regressar, por períodos
de tempo mais ou menos longos, aos países de
origem.
Esse contínuo chegar e partir implica uma
aprendizagem e uma interiorização de novos
valores e práticas, as quais resultam da mais-valia
que é o encontro e o diálogo com diferentes
comunidades e suas culturas.
No caso específico da MGF, esta prática, até há
pouco tempo, encontrava-se “confortavelmente”
sinalizada em países localizados sobretudo no
continente africano e também do extremo oriente.
À distância geográfica tende a associar-se uma
“barreira de segurança”, que facilmente leva a
conotar este como um problema de outros,

longínquo.
A presença de comunidades provenientes de países
onde se pratica a MGF entre os contingentes
migratórios, traduziu-se na migração igualmente
dos seus costumes e práticas, como uma forma de
pertença e construção da sua identidade. A MGF
será uma dessas práticas, razão pela qual está
registada em países da Europa, na Austrália ou nos
Estados Unidos.
A Organização Mundial de Saúde colocou Portugal
entre os países onde esta prática pode ter lugar,
dada a presença de comunidades provenientes de
países onde a MGF é uma prática mais ou menos
generalizada. Este alerta de certa forma esbateu
essa anterior “barreira de segurança”, levando
autoridades e entidades, públicas e privadas, a
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olhar para esta questão como algo que, afinal,
pode estar a acontecer bem perto de nós. O Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI), na qualidade de instituto
público com a missão de colaborar na conceção,
execução e avaliação das políticas públicas,
transversais e setoriais, relevantes para a
integração dos imigrantes e das minorias étnicas,
tem estado alerta para esta situação.
Perante a gravidade das lesões e o sofrimento
causado pela MGF a meninas e mulheres, a
sinalização de comunidades praticantes nos países
de origem e residentes atualmente em Portugal
pode levar a uma estigmatização dessas
populações, tomando-se o todo pela parte, ou
seja, não basta ser oriundo de um país com esta
iniqua tradição para se ser praticante ou cúmplice
da mesma. Essa preocupação tem sido constante
para o ACIDI que, para tal, tem trabalhado esta
temática através da colaboração/articulação com
outras entidades. O ACIDI integra, desde a sua
constituição
(Outubro
de
2007)
o
Grupo
Intersectorial para a Eliminação da MGF/corte,
composto por organizações governamentais e nãogovernamentais, unidas em torno de um objetivo
comum. A criação deste grupo é um marco e um
exemplo de como, independentemente da missão
de cada organismo, prevalece o empenho e o
compromisso em combater esta prática.
Neste processo, um setor assume particular
importância: as comunidades que, direta ou
indiretamente, são afetadas pela MGF. O
envolvimento das associações que representam
estas
populações
no
desenho
de
programas/projetos é o melhor caminho para se
conseguir uma intervenção no terreno adequada às
necessidades/características das comunidades em
causa.
Esta aproximação ao terreno tem sido feita por
duas vias: apoio às organizações de imigrantes
reconhecidas ou em processo de reconhecimento
que pretendem desenvolver ações de combate à
MGF, bem como a sensibilização de grupos
informais, nos quais se regista a presença de
pessoas diretamente afetadas por esta prática.
É importante sublinhar que a MGF, pela sua
complexidade, não é uma temática que facilmente
seja apropriada pelas associações, dado que
mesmo entre as comunidades tradicionalmente
associadas a esta prática por vezes não se geram
consensos. Poderá ser uma das razões pelas quais
ainda não será uma prioridade de intervenção para
as associações representativas das comunidades
migrantes em Portugal.
Pela primeira vez, decorrente do compromisso do
XIX Governo em trabalhar esta temática com vista
à sua eliminação, foi feito um esforço concertado
entre o ACIDI e a CIG no sentido de convidar as
associações
de
imigrantes
a
apresentar
candidaturas ao eixo 7 do Programa Operacional

Potencial Humano, Igualdade de Género, para
projetos na área da violência de género. Esta
abertura traduz, logo à partida, duas questões que

assumem particular importância: em primeiro
lugar, a otimização de recursos existentes e sua
abertura para outros setores da sociedade até aqui
muito focalizadas em programas de financiamento
mais específico; em segundo lugar, a patente
preocupação por parte das associações de
imigrantes, ao se candidatarem a um eixo de
financiamento na área da igualdade de género,
para as questões de género onde se inclui a
temática da MGF.
O ACIDI afetou, para esta área de intervenção, os
serviços e os recursos humanos e financeiros que
dispõe. Para além dos materiais de informação
(desdobráveis e cartazes) que tem distribuído nos
Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, pelos
Centros Locais de Apoio à Integração de
Imigrantes e pelas Associações de Imigrantes, foi
criado um bloco informativo no site, dedicado à
MGF, e no qual se pode fazer o download de todo o
material
informativo
disponível
(http://www.acidi.gov.pt/documentos/visualizardocumento/4f280a11ca6d7/mutilacao-genitalfeminina).
A Linha SOS imigrante (808 257 257), criada para
2003 com o objetivo de disponibilizar a imigrantes
e respetivas associações, bem como a empresas e
órgãos da administração pública, um serviço de
atendimento
telefónico
capaz
de
prestar
informação geral sobre as problemáticas da
imigração, é outra das respostas afetas à temática
da MGF. Pese embora seja um serviço de cariz
informativo, quem contatar a Linha, potencial
vítima e/ou denunciante, poderá ser encaminhado
para serviços competentes que darão uma
resposta imediata às situações que surjam.
Na retaguarda, a Unidade de Apoio à Vítima
Imigrante e de Discriminação Racial e Étnica
(UAVIDRE), gerida pela APAV em resultado de um
protocolo celebrado entre o ACIDI e aquela
entidade,
consiste
no
serviço
de
apoio/encaminhamento das situações sinalizadas.
Enquanto instituto público com responsabilidades
na integração de imigrantes, é prioridade do ACIDI
trabalhar, por um lado, para a prevenção de
preconceitos e atitudes mais xenófobas face a
essas comunidades, mas, por outro, enquadrado
na tradição humanista e na moldura dos direitos
humanos que rege o Estado português, colaborar
em todos os esforços que sejam feitos para que o
argumento cultural não seja válido para práticas
atentatórias dos direitos humanos, elementares e
fundamentais num Estado de direito de meninas e
mulheres.
A MGF tem consequências nefastas para a saúde
sexual, reprodutiva e psicológica das crianças e
mulheres a ela sujeitas, sendo uma obrigação de
todos trabalhar para a eliminação de uma prática
que, de uma forma errada e redutora, se associa
apenas a alguns.
* Representante do ACIDI no Grupo de Trabalho
Intersectorial sobre Mutilação Genital Feminina.
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Compromissos
internacionais
do Estado
Português em
matéria de
Mutilação
Genital
Feminina
Nações Unidas
Decisão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher
(CSW), adotada na sua 56ª sessão, sobre Eliminação
da Mutilação Genital Feminina, no sentido da
Assembleia Geral das Nações Unidas analisar a
questão da Mutilação Genital Feminina na sua
próxima sessão (67ª Sessão da AGNU).
Resoluções da Comissão sobre o Estatuto da
Mulher (CSW), adotadas nas suas 51ª, 52ª e 54ª
sessões, dedicadas à Eliminação da Mutilação Genital
Feminina (MGF)
Resolução 62/141, da Assembleia Geral, de 16 de
Dezembro de 2005, sobre os Direitos das Crianças,
que apela aos Estados-Membros a tomar todas as
medidas necessárias e eficazes, incluindo reformas
legais, se necessário, para eliminar todas as formas
de discriminação contra as meninas e todas as formas
de violência, incluindo, entre outras, a Mutilação
Genital Feminina.
Resolução 58/156, da Assembleia Geral, de 22 de
Dezembro de 2003, sobre As meninas, que encoraja
todos os Estados-Membros a promulgar e aplicar
legislação que proteja as meninas de todas as formas
de violência e exploração, incluindo, entre outras, a
Mutilação Genital Feminina.
Resolução 56/128, da Assembleia Geral, 19 de
Dezembro de 2001, sobre Hábitos e Práticas
Tradicionais que afetam a saúde das mulheres e
crianças. Apelou a todos os Estados que se juntem ou
ratifiquem a CEDAW e que adotem medidas nacionais
para proibir práticas tradicionais nocivas como a MGF.
Declaração do Milénio das Nações Unidas,
aprovada pela Resolução A/55/L.2 da Assembleia
Geral das Nações Unidas, em 18 de Setembro de
2000. A prática da MGF impede a plena realização do
ODM 3 referente à igualdade de género e
empoderamento das mulheres, pois as práticas
tradicionais nocivas perpetuam desigualdades e
discriminações, bem como dos ODM 4 e 5 cujos

princípios orientadores são a redução da mortalidade
infantil e a promoção da saúde materna e do acesso
universal à saúde sexual e reprodutiva. De referir
ainda o ODM 6 relativo ao combate ao VIH/SIDA,
malária e outras doenças graves, pois a MGF é
responsável também pelo aumento da vulnerabilidade
à
transmissão
de
infeções
sexualmente
transmissíveis, nomeadamente o VIH/SIDA.
No Protocolo Opcional relativo à Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulheres, aprovado pela
Assembleia Geral das Nações Unidas a 6 de Outubro
de 1999, estabelece-se o direito das mulheres a
pedirem reparação pela violação dos seus direitos
humanos, incluindo em casos de violência com base
no sexo.
Estratégias e Medidas Práticas Modelo para a
Eliminação da Violência contra as Mulheres no
Domínio da Prevenção do Crime e da Justiça
Penal, aprovadas pela Assembleia Geral, em 1997.
Resolução da Assembleia Geral da ONU: O Papel do
Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas pela
Mulher na Eliminação da Violência contra as Mulheres,
22 de Dezembro de 1995 (A/RES/50/166).
Declaração sobre a Eliminação da Violência
contra as Mulheres, de 20 de Dezembro de 1993
(A/RES/48/104), aprovada pela Assembleia-geral,
sob proposta inicial da Comissão sobre o Estatuto da
Mulher onde no artigo 2º se menciona, de forma
explícita, as mutilações genitais femininas e outras
práticas do mesmo cariz.
Recomendação Geral nº14 aprovada pelo Comité
para a Eliminação da Discriminação contra as
Mulheres, sobre Mutilação Genital Feminina pela qual
o Comité condenou claramente a prática da MGF (9.ª
sessão, 1990).
Convenção sobre a Eliminação de todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres, de
18 de Dezembro de 1979, entrada em vigor a 3 de
Setembro de 1981.
Documentos programáticos aprovados quer nas
conferências dedicadas especificamente às mulheres e
à igualdade, quer em outras conferências em que as
questões das mulheres têm sido incluídas como
questões prioritárias:
A Plataforma para a Ação de Pequim aprovada na
4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres (1995)
identificou a violência contra as mulheres como
uma das 12 áreas criticas que exigem uma atenção
especial e a adoção de medidas por parte dos
governos, da comunidade internacional e da
sociedade civil.
Programa de Ação aprovado na Conferência
Internacional
sobre
População
e
Desenvolvimento (Cairo, 1994), cujo capítulo 4º se
centra na igualdade para as mulheres e para os
homens e na promoção do estatuto das mulheres.
Conferência das Nações Unidas sobre Direitos
Humanos (Viena, 1993) reconheceu formalmente a
violência contra as mulheres como uma violação dos
direitos humanos.
Resolução 2003/28, de 22 de Abril de 2003, da
Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas
que proclama o dia 6 de Fevereiro Dia Mundial da
Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina.
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Conselho da Europa

CPLP

Convenção para combater a violência sobre as
mulheres (CAHVIO), no dia 11 de Maio 2011, na
reunião do Comité de Ministros do Conselho da
Europa, Portugal assinou a Convenção, cujo processo
de ratificação está a decorrer ao nível nacional.
Portugal tornou-se, assim, num dos primeiros
Estados-Membros do Conselho da Europa a assinar
aquele que constitui o primeiro instrumento
internacional juridicamente vinculativo a cobrir
praticamente todas as formas de violência contra as
mulheres.
Recomendação Rec (2002)5 sobre proteção das
mulheres contra a violência (30 Abril 2002). A par
das medidas gerais relativas à violência contra as
mulheres, é apresentado um conjunto de medidas
adicionais direcionadas especificamente para a MGF.
Resolução da Comissão do Conselho da Europa
para a Igualdade de Oportunidades entre
Mulheres e Homens sobre as Mutilações Genitais
Femininas, de 12 de Abril de 1999.
Convenção Europeia dos Direitos Humanos
(Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e
das Liberdades Fundamentais), (modificada nos
termos das disposições dos Protocolos nº 11 e 14),
adotada em Roma, a 4 de Novembro de 1950 e
entrada em vigor na ordem internacional a 3 de
Setembro de 1953.

Declaração de Luanda, aprovada na Reunião
Extraordinária de Ministros/as Responsáveis pela
Igualdade de Género da CPLP, que se realizou nos
dias 10 e 11 de Maio de 2011, sobre “Género, Saúde
e Violência”, onde os/as Ministros/as reconheceram a
violência contra as mulheres sob todas as suas
formas, incluindo o desrespeito pela liberdade de
escolha em matéria de reprodução e, em geral, as
práticas tradicionais nocivas para mulheres e
meninas, designadamente a mutilação genital
feminina, como uma grave violação dos Direitos
Humanos e um problema de saúde pública.
Plano de Ação da CPLP para a Igualdade de
Género e o Empoderamento das Mulheres (2011)
e Plano Estratégico de Cooperação para a
Igualdade de Género e o Empoderamento das
Mulheres (2010) - Eixo 11 – Saúde - tem como uma
das prioridades a eliminação da Mutilação Genital
Feminina nos países da CPLP.
Resolução de Lisboa, aprovada na II Reunião de
Ministros/as Responsáveis pela Igualdade de Género
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) Lisboa, 3 e 4 de Maio de 2010, sobre “Género,
Saúde e Violência” que reconhece que a violência
contra as mulheres sob todas as suas formas,
incluindo a Mutilação Genital Feminina, constitui uma
grave violação dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais das mulheres e um obstáculo à
realização
da
Igualdade
de
Género
e
do
empoderamento das mulheres.
Declaração de Lisboa, adotada na VII Conferência
de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, Lisboa,
25 de Julho de 2008. Parágrafo 17. “Reiteraram a
importância de ser promovida a igualdade de género
na CPLP, dimensão que deve ser integrada em todas
as políticas, estratégias, projetos e programas de
cooperação levados a cabo pela Comunidade,
permitindo, assim, […] (iv) promover a prevenção e o
combate à violência de género”

União Europeia
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de
junho de 2012 (2012/2684(RSP), sobre a eliminação
da mutilação genital feminina, onde apela aos
Estados-membros para que cumpram as obrigações
internacionais e unam esforços no combate a esta
prática, através da prevenção, de medidas de
proteção e de legislação.
Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de Abril
de 2011 (2010/2209(INI)), sobre prioridades e
definição de um novo quadro político comunitário em
matéria de combate à violência contra as mulheres,
incluindo ações para a eliminação da MGF.
Pacto Europeu para a Igualdade entre Mulheres
e Homens 2011-2020, adotado no Conselho EPSCO
de 7 de Março de 2011, onde os Estados reafirmam o
seu empenho em combater todas as formas de
violência contra as mulheres.
Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de
Novembro de 2009, sobre a Eliminação da Violência
contra as Mulheres.
Resoluções do Parlamento Europeu, de 24 de
Março de 2009 [2008/2071(INI)] e 20 de Setembro
de 2001 [2001/2035(INI)], sobre o combate à
Mutilação Genital Feminina na UE.
Parceria Estratégica África - UE, assinada em
Setembro de 2007 e desenvolvida numa ótica do
reforço político e cooperação mais intensa entre as
partes, definiu como objetivos a promoção dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais, a
igualdade entre os homens e as mulheres e os
direitos das crianças. No seu ponto nº 63 (Igualdade
entre
Homens
e
Mulheres),
está
referida
expressamente a necessidade dos países africanos
desenvolverem esforços no sentido de abandonarem a
MGF e outras práticas tradicionais nefastas.

Documentos Estratégicos
Nacionais
Estratégia da Cooperação Portuguesa para a
Igualdade de Género (IPAD/MNE), aprovada em
Maio de 2011, cujo objetivo central é reforçar a
atuação da cooperação portuguesa na promoção da
igualdade de género e o empoderamento das
mulheres e raparigas nos países parceiros, como
elemento fundamental para a prossecução dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e para um
desenvolvimento global mais equitativo, justo e
sustentável, prevê no seu Eixo 5: Saúde - 5.3.D.
Adaptação de materiais de sensibilização para
combater a Mutilação Genital Feminina e a
compreensão
das
populações
para
as
suas
consequências físicas, psicológicas e sociais.
II Programa de Acção para a Eliminação da
Mutilação Genital Feminina no âmbito do IV Plano
Nacional para a Igualdade – Género, Cidadania e Não
Discriminação (2011-2013)
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[na] CIG
8 de Março

Com o título “Portugal nos 30 anos da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)”, a
CIG assinalou o Dia Internacional das Mulheres
com uma sessão evocativa no Auditório do Novo
Edifício da Assembleia da República.
A Convenção CEDAW foi adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, em 18 de Dezembro de
1979 (após 12 anos de negociação), e entrou em
vigor a 3 de Setembro de 1981. Foi ratificada por
Portugal em 1980 sendo um dos primeiros países
do mundo, o quinto, a ratifica-la, e sem quaisquer
reservas por se considerar esta Convenção a
“Carta de Direitos Fundamentais das Mulheres”.
Atualmente conta com um total de 187 Estados
Parte o que a torna um dos tratados de direitos
humanos mais ratificado.
A cerimónia contou com a presença de Maria
Assunção Esteves, Presidente da Assembleia da
República, que na comunicação de abertura
enalteceu o papel das mulheres na sociedade;
seguindo-se Teresa Morais, Secretária de Estado
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, que
realçou a atuação dos mecanismos para a
igualdade. Maria Regina Tavares da Silva, perita
em Igualdade de Género e ex-membro do Comité
CEDAW, falou acerca da “A Convenção sobre a
eliminação de Todas as Formas de discriminação
contra as Mulheres: um compromisso e um desafio
para a construção da igualdade”. Considerada uma
profunda conhecedora da Convenção CEDAW, e
que mais intensamente sobre ela tem trabalhado,
referiu que, passadas já três décadas, a
Convenção mantem a sua atualidade porque
“apesar dos diversos instrumentos de caracter
geral [existentes] as mulheres continuam a ser
objecto de importantes discriminações o que viola
os princípios da igualdade de direitos e do respeito

pela dignidade humana”. Regina Tavares da Silva,
que participou no Comité CEDAW, para o qual foi
eleita nos mandatos de 2001-2004 e de 20052008, apresentou de forma empenhada, mas
concisa, o muito amplo conjunto de disposições,
que compõem esta Convenção, que abrangem os
direitos civis e políticos, mas também os direitos
económicos, sociais e culturais. A ratificação da
Convenção CEDAW implica não só a adopção de
princípios legais, mas a efetiva adopção de
políticas. O documento define, ainda, áreas de
actuação, nomeadamente: educação, emprego,
saúde, vida económica, nacionalidade e cidadania,
participação na vida política e pública, eliminação
de estereótipos e práticas tradicionais de caracter
negativo, supressão do tráfico e exploração da
prostituição entre outros.
“A Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres:
momentos
do
caminho
percorrido”
painel
moderado por Fátima Duarte, Presidente da CIG,
contou com as intervenções de Leonor Beleza,
Presidente do Conselho de Administração da
Fundação Champalimaud, de Ana Vicente, Perita
em Igualdade de Género e Margarida Medina
Martins, da Plataforma Portuguesa para os Direitos
das Mulheres. O evento foi encerrado pelo Ministro
Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Ao longo
de toda a sessão, deste dia 8 de março, o
auditório do novo edifício da Assembleia da
República esteve permanentemente lotado por
uma audiência atenta e interessada.
Paralelamente a CIG apresentou, ainda, a
Exposição “Ecos da Imprensa” a propósito da
comemoração dos 100 anos sobre o exercício do
direito de voto de Carolina Beatriz Ângelo (18781911).
Ana Borges
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N-CIG

A

atuação do Núcleo para a Cidadania e a
Igualdade
de
Género
(N-CIG)
é
diretamente pautada pelo IV Plano
Nacional para a Igualdade, Género,
Cidadania e não Discriminação (IV-PNI)
que salienta o mainstreaming de género
como
uma
das
principais
estratégias
de
intervenção, em especial nos organismos e
sistemas públicos. Configurando-se esta estratégia
em formas de intervenção contextualizadas,
multissetoriais e continuadas, a ação da CIG
através do N-CIG alicerçou-se na renovação de
parcerias e na consolidação de metodologias de
ação.
Apoiar @s Conselheir@s para a Igualdade...

A formação de Conselheiras e Conselheiros para a
Igualdade mereceu uma especial atenção da CIG,
na sua qualidade de entidade coordenadora do IV
PNI. Nos passados meses de outubro e novembro,
o N-CIG realizou dois workshops formativos para
as e os representantes ministeriais e respetivas
Equipas
Interdepartamentais,
sobre
"Mainstreaming de Género e Impacto de Género
nas Políticas Públicas" e " Mainstreaming de
Género nas Políticas Setoriais” que culminaram em
duas jornadas de trabalho de preparação do 1º
relatório intercalar do IV PNI, bem como da
adequação dos Planos para a Igualdade à
composição governamental atual. Abrangendo 9
Ministérios e a Secretaria de Estado da Cultura, a
dinâmica criada levou, pela primeira vez, à
realização, em janeiro, de reuniões de trabalho,
por áreas estratégicas do IV PNI. Estas reuniões,
num total de 10, contaram com a participação de
diversos elementos da CIG e d@s Conselheir@s
Ministeriais e permitiram o diálogo entre os
diferentes ministérios, o conhecimento mútuo das
respetivas especificidades e a definição de
prioridades e de estratégias para a execução
conjunta das medidas do IV PNI, cuja
concretização envolve mais de um ministério. Este
processo permitiu definir uma metodologia de
trabalho concertada entre a CIG e as Conselheiras
e Conselheiros, com o envolvimento das Equipas
Interdepartamentais, e instrumentos de recolha de
informação comuns, na base dos quais a CIG

elaborou o 1º relatório intercalar do IV PNI,
apresentado pela Secretária de Estado dos
Assuntos Parlamentares e da Igualdade à
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias da Assembleia da
República, em março de 2012.
A nível local realizaram-se dois workshops de
formação, em fevereiro e março, respetivamente,
em Abrantes e na Vidigueira, dirigidos a
Conselheiras e Conselheiros Locais para a
Igualdade. Abrangendo representantes de 23
autarquias, esta formação integrou diversas
temáticas, como sendo a relação entre género e
território, mercado de trabalho e conciliação,
género e educação, violência doméstica e tráfico
de seres humanos, e incluiu um momento
dedicado à elaboração de Planos Municipais para a
Igualdade. A articulação da CIG com as autarquias
continuou, também, a ser alicerçada na assinatura
de protocolos de colaboração. Em fevereiro e em
maio, respetivamente, foi a vez da Câmara
Municipal de Armamar e da Câmara Municipal da
Vidigueira.
...ampliar as parcerias de ação na Educação...
A CIG publicou, com o apoio do POPH, dois novos
Guiões de Educação Género e Cidadania,
respetivamente para o 1º e o 2º ciclos do ensino
básico, concluindo, assim, o projeto, iniciado em
2008, de produção de quatro guiões de educação
para profissionais de educação, destinados à
integração da dimensão de género e da igualdade
entre raparigas e rapazes no currículo dos três
ciclos do ensino básico e na educação pré-escolar.
Validados pela Direcção Geral de Educação, os
quatros guiões de educação envolveram 4 equipas
autoras, num total de 18 investigadoras/es em
género
e
educação,
e
3
investigadoras,
consultoras externas do projeto, pertencentes a 10
instituições de ensino superior. Os dois novos
guiões irão ser distribuídos pelas bibliotecas de
cerca de 750 agrupamentos escolares, em
articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares do
Ministério da Educação e da Ciência.
A fim de conhecer o impacto dos guiões nas
escolas, está em preparação, pela CIG e pela DGE,
a monitorização à distância, da aplicação

Julho 2012 NOTICIAS 18

generalizada dos quatro guiões de educação, nas
escolas do continente, na continuidade do
processo, desenvolvido em 2010-2011 com
contornos experimentais, relativo aos guiões do
pré-escolar e do 3º ciclo, que envolveu 7
agrupamentos escolares-piloto (Estoi, nº 4 de
Évora, D. João II, Dr. Sousa Martins, Cantanhede,
Fragoso e Ribeira do Neiva), num total de 93
docentes e cerca de 1800 discentes.
Tal como foi sublinhado e recomendado pelo
Comité CEDAW a Portugal, em 2008, não basta
produzir materiais pedagógicos. É imprescindível
uma formação de profissionais de educação, inicial
e contínua, de qualidade e continuada. Em 2011, a
DGIDC do Ministério da Educação e a CIG
realizaram 4 ações de formação de docentes,
acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico
de Formação Contínua de docentes - CCPFC, num
total de 120 horas, sobre Género, Cidadania e
Educação. Realizadas em Évora, Vila Franca de
Xira, Cantanhede e Ribeira de Neiva, estas ações
destinaram-se aos e às docentes do pré-escolar e
do 3º ciclo do ensino básico dos 7 agrupamentos
escolares onde decorria a aplicação-piloto dos
guiões, num total de 59 docentes e que contaram
com a participação de 7 especialistas em Género e
Educação. É intenção da DGE realizar, em 20122013, com o apoio da CIG, uma nova ação de
formação, com o mesmo objetivo.
A formação de docentes e o apoio à aplicação dos
guiões de educação tem sido também uma
preocupação dos estabelecimentos de ensino
superior, entidades responsáveis pela formação,
inicial e contínua, de profissionais de educação.
Nesse sentido, a ESE de Santarém realizou, em
2011, uma ação de formação acreditada, para
docentes do 1º ciclo, e a ESE de Lisboa criou, em
2011-2012, no quadro da formação inicial e com o
apoio da CIG, uma Unidade Eletiva sobre "Género
e Cidadania" na Licenciatura em Ensino Básico.
Desde os anos 90 que a CIG tem nos organismos
de ensino superior os parceiros-chave para o
mainstreaming
de
género
na
educação,
responsáveis que são pela construção do
conhecimento científico e pela sua transmissão,
assim como pela formação especializada, inicial e
contínua, de profissionais de educação. Os Guiões
de Educação Género e Cidadania têm, pois, como
2º destinatário as bibliotecas das Escolas
Superiores de Educação e das Universidades com
formação
de
docentes,
bem
como
os
departamentos de educação destas últimas. À
realização de uma sessão de apresentação dos
guiões de educação para o ensino politécnico, em
2011, seguiu-se a assinatura de protolocos de
colaboração, em dezembro de 2011, com a
ARIPESE e, em junho de 2012, com a ESE de
Lisboa,
encontrando-se
em
preparação
a
celebração de protocolos com outras Escolas
Superiores de Educação.
Os Guiões de Educação têm despertado um
crescente
interesse
junto
das
autarquias,
passando a ser abordados na formação que a CIG

tem realizado para Conselheir@s Locais. Neste
domínio, destacam-se dois concelhos com lógicas
e metodologias de ação distintas.
A autarquia de Sintra promoveu a realização, com
a CIG, de duas sessões de apresentação dos
Guiões de Educação, uma para educadoras de
infância e docentes do 1º ciclo (pela ESE de
Santarém) e outra para docentes do ensino
secundário e dos 2º e 3º ciclos do ensino básico
(pela CIG), integradas no Programa de Abertura
do ano letivo de 2011-2012. Assistiram a esta
jornada 120 docentes dos agrupamentos escolares
do concelho. Na sequência desta iniciativa e para
incentivar a aplicação dos Guiões de Educação.
Género e Cidadania, a CIG, a autarquia e ESE de
Lisboa prepararam uma ação de formação
contínua, em Género e Cidadania, de 50 horas, já
acreditada pelo CCPF, para docentes do Concelho
de Sintra, a ter lugar em 2012/13. Com esta ação
pretende-se
proporcionar
a
subsequente
certificação
de
uma
bolsa
de
docentes/formadoras/es que permita, em 20132014 e com o acompanhamento da ESE de Lisboa,
alargar a formação-ação a nível concelhio e
garantir efeitos multiplicadores, a médio prazo, em
todas as escolas do concelho de Sintra, o concelho
que apresenta a maior população escolar do país.
Os
Guiões
de
Educação
foram,
ainda,
apresentados numa sessão promovida, em abril,
pela Câmara Municipal e pela Federação de
Associações de Mães e Pais do Concelho de Sintra,
em colaboração com a CIG. Visando sensibilizar
mães e pais para as possíveis estereotipias de
género que continuam a conformar as práticas
educativas em contexto familiar. Esta iniciativa
contou com a participação de Cristina Vieira, da
Universidade de Coimbra, que dinamizou a sessão
em
torno
da
temática
"Crescer
sem
discriminações. Práticas familiares promotoras da
igualdade de género".
A autarquia do Seixal está a promover um projeto
intersectorial para 2012-2014, no âmbito do Plano
Municipal para a Igualdade e a cargo do Grupo de
"Educação
e
Ensino",
que
integra
7
Divisões/departamentos (Ação Social, Projetos
Educativos e Ação Social Escolar, Equipamentos e
Recursos
Educativos,
Desporto,
Juventude,
Biblioteca e Desenvolvimento em Saúde). O
projeto conta com a assessoria técnica da CIG e
centra-se na divulgação e apoio à aplicação dos
Guiões de Educação. Género e Cidadania e de
outros materiais pedagógicos. O processo iniciouse com a apresentação dos Guiões de Educação.
Género e Cidadania pela CIG, em março de 2012,
destinada às técnicas e técnicos da Câmara
pertencentes ao Grupo de Trabalho, prevendo-se a
sua repetição, em setembro próximo, para outros
elementos do pessoal técnico da autarquia e para
docentes das escolas do concelho. O projecto
contempla diversas iniciativas que, concebidas e a
desenvolver por cada departamento, no seu
quadro específico, garantem o reforço da ação da
autarquia, em matéria de igualdade entre
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mulheres e homens junto de profissionais de
educação, associações locais de imigrantes e
juvenis, entre outros públicos estratégicos. Dada a
importância da formação de docentes, a ESE de
Setúbal, em articulação com a autarquia e a CIG,
equacionou a hipótese de vir promover, neste ano
letivo, uma ação de formação para docentes,
acreditada pelo CCPFC, sobre "Igualdade de
Género e materiais pedagógicos".
Com estes Guiões, a CIG reafirma a prioridade
que, desde sempre, conferiu à educação como
uma das suas áreas de intervenção estratégica,
evidenciando, uma vez mais, que o investimento
na educação é condição sine qua non para a
concretização efetiva da igualdade entre mulheres
e homens e para a sustentabilidade geracional das
políticas para a igualdade em todos os outros
domínios. A eliminação gradual dos estereótipos
sociais de género e do sexismo a que estes
conduzem
passa
pela
incorporação
do
conhecimento científico, produzido no âmbito dos
Estudos sobre as Mulheres e do Género, na prática
docente
e,
simultaneamente,
pela
transversalização da dimensão de género nas
práticas
educativas
e
nas
dinâmicas
organizacionais das instituições educativas.
Dado o interesse despertado pelos Guiões, a nível
internacional, a CIG traduziu para inglês os Guiões
do pré-escolar e do 3º ciclo do ensino básico,
prevendo-se a sua publicação em versão
eletrónica, até Outubro, por ocasião da realização,
em Lisboa, do Seminário de Boas Práticas sobre
Gender Training in Education, promovido pelo
Grupo de Alto Nível da CE.
Os Guiões de Educação Género e Cidadania foram
editados em suporte livro e encontram-se
disponíveis
em
suporte
digital
em
http://www.cig.gov.pt/guiaoeducacao/.
... e divulgar o empreendedorismo feminino
A divulgação de informação sobre a situação do
empreendedorismo feminino em Portugal constitui
a principal atividade da CIG no âmbito da Rede
Europeia WES – The European Network to Promote
Women’s Entrepreneurship, contribuindo, assim,
para a informação disponibilizada sobre esta
matéria no sítio web da Comissão Europeia. Nesse
sentido, foi conferido especial enfoque ao caso de
sucesso da empreendedora Purificação Tavares,
Professora de Genética, que criou um Centro de
Genética Clínica e Patologia, S.A., expandindo esta
empresa para os E.E.A e para países da Ásia e do
Médio Oriente.
De 7 a 12 de maio de 2012, realizou-se a 7ª
Semana de Responsabilidade Social, promovida
pela Associação de Ética Empresarial (APEE) e
que, em Lisboa, decorreu, na Fábrica da Cultura. À
semelhança dos anos anteriores, a CIG integrou
esta
iniciativa
com
um
stand
sobre
Empreendedorismo Feminino e com a dinamização
de
duas
sessões,
abertas
ao
público,
respetivamente
sobre
“Empreendedorismo
Feminino através do microcrédito” e “Road Show

de Boas Práticas da Rede Europeia de
Embaixadoras do Empreendedorismo Feminino”.
Assistiram a estas sessões cerca de 75 pessoas e o
stand recebeu mais de uma centena de visitantes.
Rosário Fidalgo, Teresa Alvarez e Teresa Pinto

PRÉMIO

Prémio Municipal
Madalena Barbosa
O Prémio Madalena Barbosa, instituído pela
autarquia de Lisboa e pela CIG, foi entregue
a

Helena

Maria

da

Silva

Martins,

em

cerimónia realizada em junho, em Lisboa, no
Centro Alzira Lemos, um novo espaço das
ONGM, gerido pela Plataforma Portuguesa
para os Direito das Mulheres (PpDM). Esta 3ª
edição

do

Prémio

Madalena

Barbosa

destinou-se a projetos de investigação sobre
a temática da violência doméstica, a serem
desenvolvidos durante um ano. O projeto
vencedor intitula-se “Novo Rumo” e os seus
resultados serão apresentados na cerimónia
da 4ª edição do Prémio Madalena Barbosa.
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DOIS NOVOS
GUIÕES DE EDUCAÇÃO
GÉNERO E CIDADANIA

O

s dois novos Guiões de Educação
Género e Cidadania, recentemente
publicados pela CIG, destinam-se ao
1º e ao 2º ciclos do ensino básico. O
primeiro é coordenado por Maria
João Cardona e nele participam
Conceição Nogueira, Cristina Vieira,
Isabel Piscalho e Teresa-Cláudia Tavares. O
segundo é da autoria de Clarinda Pomar (que o
coordenou), Ângela Balça, Antónia Fialho Conde,
Aitana Martos García, Alberto Martos García,
Conceição
Nogueira,
Cristina
Vieira,
Teresa-Cláudia Tavares, Paula Silva e Luísa
Saavedra.
Seguindo a estrutura dos Guiões já publicados, os
novos Guiões estão organizados em duas partes:
uma de enquadramento teórico e outra com
sugestões práticas, concebidas no quadro dos
currículos dos dois ciclos a que se destinam. A 1ª
parte é constituída por um capítulo sobre Género e
Cidadania, comum aos quatro Guiões, seguido de
um capítulo sobre Género e Currículo, que no caso
do Guião do 2º ciclo é comum ao Guião do 3º
ciclo, e por um capítulo de introdução às
sugestões práticas apresentadas na 2ª Parte sobre
Cidadania e Igualdade de Género nas Práticas
Educativas. Para além da Bibliografia, os quatro
Guiões incluem uma lista de Recursos, um

Glossário e as Notas Biobibliográficas da respetiva
equipa autora.
A 2ª parte do Guião do 1º ciclo estabelece uma
articulação clara e lógica com o pré-escolar, dadas
as semelhanças existentes entre estes dois ciclos
de ensino, encontrando-se as sugestões práticas
organizadas em torno de: ambiente educativo,
papel da e do docente, auto-avaliação, relação
com
as
famílias
e
a
comunidade
e
desenvolvimento
de
projetos
educativos
temáticos, centrados no passado (“Entre contos e
recontos”), no presente (“Alicerçar pontes para a
inclusão na vida quotidiana”) e no futuro (“Pensar
e aprender a cidadania”).
No que diz respeito ao Guião do 2º ciclo, a linha
de continuidade definida pelo currículo do ensino
básico entre o 2º e o 3º ciclos explica que a 2ª
Parte deste Guião esteja estruturada de acordo
com a lógica seguida no Guião do 3º ciclo. As
sugestões práticas apresentadas organizam-se em
torno de três eixos temáticos - práticas lúdicas dos
tempos livres; história e património; personagens
da literatura infanto-juvenil - num total de 15
atividades (5 por temática). Nestas 15 sugestões
pedagógicas, à semelhança do que se verifica no
Guião do 3º ciclo, explicita-se primeiro o que se
pretende com cada atividade, sendo depois
apresentada uma proposta de etapas de
desenvolvimento e de materiais a serem utilizados
na sua realização.
Os Guiões encontram-se disponíveis em linha, no
sítio
web
da
CIG,
em
http://www.cig.gov.pt/guiaoeducacao/
Teresa Pinto e Teresa Alvarez
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TELEASSISTÊNCIA
a Vítimas de Violência
Doméstica

C

om a publicação da Lei nº 112/2009, a 16
de setembro, que aprovou o regime
jurídico aplicável à prevenção da violência
doméstica, à proteção e à assistência das
suas vítimas, passou a ser possível estas
beneficiarem de proteção por teleassistência: um
programa de proteção que assenta em torno de
um sistema tecnológico e que integra um leque de
respostas/intervenções
que
vão
do
apoio
psicossocial à proteção policial, por um período,
definido por decisão judiciária, que pode ir até 6
meses.
A Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género concebeu, em colaboração com um
conjunto de entidades públicas e privadas, este
programa de proteção por Teleassistência que,
enquanto projeto-piloto, decorreu entre 2009 e
abril de 2012 e que foi financiado pelo Programa
Operacional Potencial Humano (POPH) na Tipologia
de Intervenção 7.7 – Projetos de Intervenção no
Combate à Violência de Género. Nessa fase
experimental, o programa permitiu a utilização,
em simultâneo, de 50 aparelhos. Passada a fase
experimental, o programa comporta, de momento,
a possibilidade de 100 vítimas beneficiarem,
simultaneamente, de inserção no programa.
A par da possibilidade de contactar (e/ou ser
contactado/a, se assim a vítima o entender) um
call-center, que funciona 24 horas/dia, 365
dias/ano, o programa prevê o acionamento
imediato de meios policiais (ou outros, de carácter
urgente), que se dirigirão ao local onde se
encontra a vítima (localizável através de
tecnologia GPS, combinada com referenciação
celular e triangulação de antenas), caso a
avaliação de risco assim o implique. Para além das
situações de emergência, este serviço constitui-se,
entre outras, como um apoio para esclarecimento
de dúvidas e apoio em situação de crise, sem
qualquer
encargo
económico
para
a/o
beneficiária/o.
Durante o período em que decorreu o projetopiloto, foram decretadas 43 medidas de proteção
por teleassistência (42 mulheres e um homem e,
em todos os casos, o agressor era do sexo
masculino). Embora o programa de proteção
esteja disponível, desde 2011, em todo o país,
foram, invariavelmente, as mesmas comarcas a
disponibilizar este mecanismo de proteção. No
período experimental, foram 7 as comarcas que
proferiram decisões no sentido de aplicação desta
medida de proteção – Setúbal, Loures, Ponta
Delgada, Castro de Aire, Vieira do Minho, DIAP de

Lisboa e DIAP do
Porto - sendo que
a
maioria
das
decisões
(44%)
foram
proferidas
pelo
DIAP
de
Lisboa. Este dado permite-nos sublinhar duas
conclusões: por um lado, a confiança dos/as
magistrados/as que aplicaram a medida de
proteção e que recorrem a ela em situações
ulteriores, por outro a necessidade de se investir
na divulgação e sensibilização dos/as restantes
magistrados/as para a sua aplicação.
Sublinhe-se também que, embora quer as forças
policiais, quer as entidades de apoio à vítima,
possam referenciar uma determinada vítima para
o programa de proteção – com base na avaliação
de risco realizada – têm sido residuais estas
referenciações,
sendo
maioritariamente
por
iniciativa dos/as magistrados/as do Ministério
Público que as medidas são aplicadas.

De um modo geral, pretende-se com esta
medida de proteção:
Garantir uma intervenção imediata e adequada
em situações de emergência, mediante a
existência, em permanência, de uma equipa
especializada e da mobilização de recursos
técnicos proporcionais ao tipo de situação
apresentada
Atenuar níveis de ansiedade, aumentando e
reforçando o sentimento de proteção e de
segurança das vítimas
Aumentar a autoestima e a qualidade de vida
das vítimas, apoiando a criação e/ou reforço de
uma rede social de apoio
Minimizar a situação de vulnerabilidade,
aumentando a sua autonomia e a sua
(re)inserção.
Tendo em conta as características do programa,
estão particularmente indicadas para virem a
beneficiar do mesmo, vítimas de violência
doméstica que, após terem formalizado queixa
junto das entidades competentes, se encontrem
em elevado risco de revitimização e beneficiando
de baixo suporte social. Alguns requisitos para a
inserção do programa são a não coabitação com o
agressor, a inexistência de sintomas de doença
grave do foro psiquiátrico e/ou de sinais de
dependência de álcool ou de drogas. Embora não
tendo carácter obrigatório, tem-se vindo a verificar
que a aplicação prévia, ou em simultâneo, de uma
medida judicial de proibição de contactos ao
agressor, se revela potenciadora da eficácia da
medida e da prossecução dos fins a que se
destina.
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ENCONTRO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

D

e forma a garantir o atendimento
especializado e pluridisciplinar às vítimas
de violência doméstica em todo o
território nacional, foi criada a Rede
(Nacional) de Núcleos de Atendimento
às Vítimas de Violência Doméstica (NAV).
Estas
estruturas
de
atendimento
(NAV)
implementadas desde finais de 2005 resultaram
do diagnóstico realizado que identificou dez
distritos desprovidos de respostas específicas às
vítimas de violência doméstica. Assim, através da
celebração de protocolos que assentam na
constituição de uma rede de entidades públicas e
privadas pretende-se potenciar os recursos da
comunidade e melhorar a eficácia do apoio a estas
pessoas que se encontram em situação de grande
fragilidade física e psicológica.
Os Núcleos de Atendimento a Vítimas de Violência
Doméstica têm como objetivos principais:
Efetuar o atendimento das vítimas de violência
doméstica, assegurando a confidencialidade;
Acolhimento e encaminhamento das diferentes
situações, de molde a rentabilizar os recursos
e apoios disponíveis;
Desenvolver e valorizar as parcerias locais que
permitam articular soluções de atendimento,
acolhimento e encaminhamento mais eficazes;
Recolher informação que permita produzir
diagnósticos de caracterização local das
situações de violência doméstica, identificar e
qualificar os principais problemas existentes e
promover
soluções
adequadas
às
problemáticas aferidas.

Acreditamos que para estas profissionais, o
contacto com algumas técnicas/metodologias do
teatro do oprimido poderá ser importante na
abordagem/intervenção com vítimas e num
trabalho mais criativo que poderão desenvolver
com grupos de ajuda mútua. Quando questionadas
sobre a pertinência da inclusão do teatro do
oprimido neste Encontro, 88,3% das profissionais
avaliaram como muito positivo esta opção e
consideraram que esta metodologia poderá ser útil
na sua prática profissional.
No que diz respeito à partilha de boas práticas,
cada NAV ficou responsável por apresentar uma
experiência/metodologia
que
pudesse
eventualmente ser replicada por outras estruturas
de atendimento. Este momento de partilha foi
muito eficaz porque permitiu aos Núcleos dar a
conhecer diferentes práticas que já foram
experimentadas no terreno e que foram alvo de
muito interesse por parte do grupo.
Pensamos ser fundamental a realização periódica
destes Encontros, uma vez que, contribuem para
uma maior uniformização e partilha de práticas e
modelos de intervenção. Constituem, ainda,
momentos de esclarecimento e de informação na
gestão dos respetivos Núcleos, tendo sido
considerado por todas as participantes como um
momento de reflexão e aprendizagem.
Teresa Carvalho e Isabel Neves

Realizou-se no passado dia 1 de Junho, nas
instalações do Centro Distrital da Segurança Social
de Aveiro, o II Encontro Nacional de Núcleos de
Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica
(NAV). Estiveram presentes 22 técnicas dos dez
Núcleos da rede nacional.
O programa previa um Workshop dinamizado pelo
Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa (GTO LX)
e uma sessão de trabalho reservada a reflexões
conjuntas sobre temas elencados pelas técnicas
dos NAV e ainda, partilha de boas práticas.
O workshop a cargo do GTO LX teve como
principais objetivos:
1. Favorecer o conhecimento mútuo das
participantes;
2. Promover a interação no grupo;
3. Promover
uma
abordagem
criativa/dinâmica da problemática da
violência doméstica e da violência contra
as mulheres.
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Delegação Norte

Portugal
ASSOCIA-SE À
CAMPANHA “CORAÇÃO
AZUL” CONTRA O
TRÁFICO DE SERES
HUMANOS
A 13 de Abril de 2012,
Portugal tornou-se o mais
recente país a associar-se
à
campanha
da
ONU
“Coração Azul” contra o
tráfico de seres humanos.
Segundo o Gabinete da
ONU para as Drogas e
Crime (UNODC) todos os
anos, na Europa, cerca de
140 mil vítimas de tráfico
de seres humanos para
exploração
sexual
são
apanhadas
num
ciclo
vicioso de violência, abuso
e degradação. Grupos de
criminosos
na
Europa
ganham cerca de 2.5
biliões de Euros por ano
através
da
exploração
sexual de vítimas de tráfico
de seres humanos. Devido
à sua posição geográfica
de porta de entrada para a
Europa, e ponte para
outros
continentes,
Portugal é tanto país de
origem, de destino bem
como país de trânsito para
as vítimas de tráfico de
seres humanos.
Esta campanha foi lançada
na cidade do Porto pela
Secretária de Estado para
os Assuntos Parlamentares
e
Igualdade,
Teresa
Morais, pelo Relator National para o Tráfico de Seres
Humanos, Manuel Albano, e pelo Chefe da Unidade de
Crime Organizado do UNODC, Pierre Lapaque. Portugal
junta-se, assim, à lista crescente de países que integram
esta campanha internacional (México, Espanha, Bélgica,
Sérvia e Líbano, entre outros, sendo que o Brasil planeia
associar-se no Outono de 2012).
A campanha “Coração Azul” procura sensibilizar os
decisores, a sociedade civil, os media e o público em
geral para o problema do tráfico de seres humanos e ao
mesmo tempo ganhar o seu apoio para combater este
crime que constitui uma grave violação de direitos
humanos e que afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas
no mundo.
Relativamente ao continente europeu 84% das vítimas
são traficadas para fins de exploração sexual. Em anos
recentes mais de metade das vítimas de tráfico humano
são provenientes dos Balcãs (cerca de 32%) e da antiga

União Soviética (cerca de 19%). Estima-se que 13% são
originárias da América do Sul, 7% da Europa Central,
5% da África e 3% da Ásia Oriental. Embora as vítimas
oriundas da Europa de Leste sejam detetadas em todo o
velho continente as vítimas oriundas da América do Sul
tendem a concentrar-se em alguns países da Europa,
tais como Portugal, Espanha e Itália. As vítimas da Ásia
Oriental têm sido detetadas em maior número em vários
países europeus e em alguns destes são as mais
exploradas.
As vítimas são geralmente enganadas, iludidas com
informação errónea ou forçadas a trabalhar em negócios
criminosos. A maioria são mulheres jovens que são
violadas, agredidas ou ameaçadas com violência,
drogadas e feitas prisioneiras. Muitas têm dívidas que
lhes foram impostas, são chantageadas ou foi-lhes
confiscado o passaporte, atraídas sob o falso pretexto de
um emprego ou porque foram vítimas de um amor
fingido.
A maior parte dos traficantes condenados na Europa são
do sexo masculino. No entanto, o número de mulheres
que comete este crime é mais elevado do que noutros
crimes. Alguns grupos de traficantes consideram as
mulheres mais eficazes na capacidade de aliciar as
vítimas.
Ser-se
"promovida"
a
recrutadora
ou
manipuladora é um caminho para as mulheres vítimas
escaparem elas próprias da armadilha do tráfico. Do
mesmo modo, existe uma forte correlação entre a
nacionalidade das vítimas de tráfico e as/os suas/seus
angariadoras/res. São muitas vezes as/os concidadãs e
concidadãos das vítimas os responsáveis pelo comércio
das mesmas.
O tráfico de seres humanos é uma forma grave de crime
organizado que afeta todas as regiões do mundo e todos
os países. A Europa não está imune. “Costumamos
pensar que esta prática já foi abolida há muitos séculos
atrás mas a escravatura está muito presente nas
sociedades de hoje” disse Pierre Lapaque, Chefe da
Unidade de Crime Organizado do UNODC. “Só na Europa
em cada oito minutos uma pessoa é traficada para fins
de exploração sexual e cerca de sete pessoas em cada
hora que passa. O tráfico de pessoas é um dos negócios
ilícitos mais lucrativos na Europa. Especialmente em
tempos de crise económica devemos estar ainda mais
vigilantes e procurar prevenir que pessoas vulneráveis,
que buscam uma vida melhor, caiam na teia dos
criminosos. Devemos investir em mecanismos de apoio
apropriados
e
providenciar
uma
resposta
de
policiamento e aplicação da lei para punir aqueles que
exploram outras pessoas”, concluiu Pierre Lapaque.
Nesta cerimónia de lançamento, Teresa Morais
manifestou esperança de “ que este coração azul se
multiplique num gesto de solidariedade ativa com todas
as vítimas que por esse mundo sofrem a privação dos
mais elementares direitos humanos: à liberdade, à
dignidade e à vida!”
“Lançar a campanha ‘Coração Azul’ em Portugal faz
parte do nosso plano nacional para combater o tráfico de
seres humanos – sendo uma campanha global permitenos potenciar o alcance do nosso trabalho de prevenção”
disse Manuel Albano, enquanto Relator Nacional de
Portugal, terminando com a convicção de que
“Precisamos de combater um fenómeno global com
ferramentas globais”. Para mais informações sobre a
Campanha “Coração Azul (Blue Heart Campaign) visite:
http://www.unodc.org/blueheart/
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FORMAÇÃO
A FORÇAS DE SEGURANÇA

F

ace à dinâmica legislativa relativa ao
fenómeno da violência doméstica que
ocorreu nos últimos anos, destacando-se em
particular a introdução de um tipo legal de
crime autónomo de violência doméstica, no
ano de 2007, e a publicação da Lei n.º 112/2009,
de 16 de Setembro, que veio definir um quadro
jurídico aplicável à prevenção da violência
doméstica, bem como à proteção e assistência às
suas vítimas, o Comando Metropolitano da PSP do
Porto identificou a necessidade de promover um
curso de formação adaptado aos seus recursos
humanos, com o objetivo de informar sobre os
novos institutos jurídicos, por um lado, e promover
a reflexão sobre a violência doméstica e boas
práticas no atendimento das vítimas deste crime,
por outro lado.
Dessa forma, entre Novembro de 2011 e Junho de
2012, por solicitação do Comando Metropolitano do
Porto, a DRN esteve presente em 12 momentos
formativos, dinamizando o primeiro dos quatro
módulos de que se compunha a referida ação de
formação, a qual se desenrolava ao longo de três
dias.
Para
alcançar
as
necessidades
de
formação identificadas, a formação foi, então,
planeada em quatro módulos:
Módulo I - Enquadramento geral do fenómeno
da violência doméstica à luz das questões da
igualdade de género - ministrado pela CIG;
Módulo II - Intervenção policial e questões
específicas penais e processuais penais dos
crimes ocorridos em contexto doméstico e da
família - ministrado pela Divisão de Investigação
Criminal;
Módulo III - Enquadramento jurídico, penal e
processual penal, dos crimes ocorridos em
contexto doméstico e da família - ministrado
pela Divisão de Investigação Criminal;
Módulo IV - Prevenção, intervenção, protocolos
de parceria, proteção e assistência às vítimas de
violência doméstica - ministrado pelo Núcleo de
Operações.
Receberam esta formação 215 elementos com
funções policiais oriundos das diversas Esquadras e
valências policiais do Comando Metropolitano da
PSP do Porto.
“A avaliação desta formação foi muito positiva e
frutuosa, tanto na perspetiva dos formandos como
na atuação policial subsequente, esperando, o
Comando Metropolitano da PSP do Porto continuar a
contar com o precioso contributo da CIG e, no
futuro, alargar esta formação a mais elementos
policiais
do
Comando,
na
expectativa
de

otimizar sempre o serviço policial prestado
vítimas.” Comando Metropolitano do Porto

às

No primeiro semestre de 2012 a DRN foi ainda
solicitada a dinamizar uma outra ação de formação
destinada a militares do Projeto IAVE (Investigação
e de Apoio a Vítimas Específicas). Este projeto da
Guarda Nacional Republicana, concebido no âmbito
da reorganização da investigação criminal, tem
como objetivo geral qualificar o tratamento das
matérias relacionadas com as problemáticas das
violências cometidas essencialmente sobre as
mulheres, as crianças e outros grupos específicos de
vítimas. O projeto pretende sensibilizar e vocacionar
toda a estrutura da GNR e a sociedade em geral
para esta problemática, alterando mentalidades e
qualificando a resposta operacional da Guarda,
tanto ao nível da prevenção como da investigação
criminal.
A DRN ministrou 14h de formação divididas em dois
dias, tendo o primeiro destes dias sido dedicado à

problemática da violência doméstica e o segundo ao
tráfico de seres humanos. Foram privilegiados os
momentos de reflexão de casos práticos sobre
atendimento, encaminhamento e intervenção com
vítimas
e
boas
práticas
de
articulação
interinstitucional.
Um dos aspetos positivos da dinâmica formativa
apontada pelos presentes refere-se à possibilidade
dos militares interagirem entre si e com a equipa
formativa, dando assim a oportunidade de verem
ser resolvidas algumas das dúvidas que surgem no
contexto das práticas judiciais e das diligências
investigatórias a realizar nos inquéritos processuais.
“O balanço global da formação prestada pela DRN é
extremamente positivo, virtude do elevado interesse
dos temas apresentados, do grande profissionalismo
e empenho dos/as formadores/as, dando por isso
um enorme contributo para que, num futuro
próximo, a missão dos elementos que compõem o
IAVE – Porto possa ser desempenhada de forma
mais rigorosa, validada pelo conhecimento fiável e
sustentado.” GNR Comando Territorial do Porto
- Seção de Investigação Criminal
Susana Mota
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N

os últimos dois anos, o
projecto GAM (Grupos de
Ajuda Mútua), uma parceria
pela Escola de Psicologia da
Universidade do Minho (UM) e
a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género (CIG),
desenvolveu ativamente as
suas atividades, no sentido de
atingir com sucesso as metas inicialmente
estipuladas. Uma dessas metas envolveu o
desenvolvimento e a implementação de uma
modalidade de intervenção inovadora ao nível das
respostas de apoio institucional: a intervenção em
grupo com vítimas de violência doméstica.
Envolvendo a participação de várias mulheres
vítimas de violência por parte do parceiro, os
grupos foram implementados ao longo de 8
sessões semanais, de 90 minutos, com uma
orientação
cognitivo-comportamental.
Duas
facilitadoras com treino prévio em terapia
cognitivo-comportamental dinamizaram cada um
dos três grupos desenvolvidos. Atribuir um novo
significado às dinâmicas violentas (e.g., carácter
criminal, responsabilização do agressor), reduzir o
impacto psicológico e os efeitos decorrentes da
vitimação (e.g., auto-culpabilização, vergonha,
medo, isolamento) foram alguns dos objetivos
alcançados com eficácia. Estimular relações
íntimas saudáveis, prevenindo novas vitimações foi
outra das metas. Através de diferentes estratégias
de intervenção (dinâmicas de integração; treino
com casos práticos; role-play; reestruturação
cognitiva; técnicas de relaxamento; visualização e
debate a partir de vídeos, jogos pedagógicos), as
participantes foram avaliadas em três momentos
diferentes: antes do início do grupo, após o
término do grupo e no follow up (após 3 meses). É
hoje possível assegurar que a maioria das
participantes construíram mudanças significativas
ao longo dos grupos, principalmente ao nível da
diminuição da sintomatologia e do aumento das
competências pessoais e sociais. A avaliação ao
nível da satisfação das participantes foi
também extremamente positiva, quer quanto
ao impacto, quer quanto à importância do
grupo nas suas vidas.Este projecto piloto
promoveu ainda dois momentos formativos,
dirigidos aos/às técnicos/as de apoio a esta
problemática, sobre a modalidade de
intervenção em grupo.
Atualmente a CIG disponibiliza o Manual
GAM, intitulado, Violência Doméstica:
Intervenção em grupo com mulheres
vítimas, que pretende constituir-se como
uma referência das boas práticas na
intervenção em grupo com mulheres
vítimas de violência na intimidade. Este
Manual reflete o trabalho desenvolvido
em grupo, ao longo dos últimos dois
anos,
com
vítimas
de
violência
doméstica. Destinado a profissionais,
técnicos/as e instituições que diariamente

lidam com a violência doméstica, pretende
constituir-se como um instrumento prático de
trabalho, visando orientar os/as profissionais da
área
na
preparação,
planeamento
e
implementação de grupos com mulheres vítimas.
Este Manual oferece orientações para um
planeamento eficaz, para a constituição de uma
equipa qualificada (ex: orientações para se tornar
um/a bom/a facilitador/a) e para uma adequada
implementação das sessões e de todo o trabalho
nos e com os grupos.
Pretende constituir-se um guia de recursos sobre
como implementar grupos de intervenção com
vítimas de violência doméstica. Nesse sentido,
os/as futuros/as facilitadores/as poderão adaptar
as propostas apresentadas da forma mais útil para
responder às idiossincrasias e particularidades da
sua população-alvo e da comunidade em que a
mesma está inserida. O Manual oferece aos/às
profissionais, através de uma fácil leitura, uma
abordagem estruturada para a implementação e
dinamização da intervenção em grupo (ex:
estratégias, materiais e recursos), procurando
simultaneamente contribuir para uma reflexão
contínua dos/as facilitadores/as ao longo das
sessões. No essencial, o leitor/a depara-se com um
conjunto de boas práticas a adotar na intervenção
em grupo com esta população. Para profissionais
experientes, este Manual poderá funcionar como
uma oportunidade para a consolidação de
conhecimento
e
de
boas
práticas.
Para
profissionais mais jovens, funcionará como um
documento pedagógico. Ao constituir-se como um
contributo ao nível das respostas dirigidas às
vítimas, este é mais um recurso útil, de ação e
impacto efetivo, no combate à violência doméstica
em Portugal.
Como reflexão final, após dois anos de um trabalho
de equipa e com os primeiros passos já
alcançados, a equipa GAM espera que esta
experiência se constitua como mote para o início
de um intenso trabalho na área da intervenção em
grupo com vítimas de violência doméstica em
Portugal.
A Equipa do Projeto GAM:
Marlene Matos, UM,
Andreia Machado, UM,
Sofia Moita, CIG,
Susana Mota, CIG
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Tráfico de Seres
Humanos
STE nº197

D

esde os anos 80 que
o

Stalking

tem sido conceptualizado

internacionalmente como uma questão
importante para a sociedade em geral e,
para as mulheres, em particular.
Durante os últimos dois anos, a Universidade do
Minho, com o apoio da CIG e da FCT, desenvolveu
o projecto “Stalking em Portugal: prevalência,
impacto e intervenção”, que envolveu um conjunto
de iniciativas sobre o fenómeno no nosso país.
Contrariamente ao que sucedeu noutros países,
em Portugal a atenção científica precedeu as
medidas legislativas e as pressões sociais.
Portugal está entre os países em que o Stalking
não é social nem legalmente reconhecido.
Sabemos todos que a ausência de reconhecimento
do fenómeno e o desconhecimento das suas
particularidades não anulam, de forma alguma, a
possibilidade desta forma de vitimação ocorrer. Em
vez disso, a invisibilidade do problema reduz a
possibilidade de uma intervenção eficaz.
A Escola de Psicologia da Universidade do Minho,
em Braga, foi, no dia 25 de Novembro de 2011,
palco do I Seminário Internacional sobre o tema.
Este I seminário constituiu-se como uma
oportunidade para apresentar o que foi feito até à
data em Portugal, para a partilha de conhecimento
científico, práticas e experiências, visando uma
compreensão mais aprofundada sobre o fenómeno.
Um dos desenvolvimentos mais relevantes diz
respeito ao primeiro estudo nacional sobre assédio
persistente a mulheres e homens. Pretendeu-se
assim desocultar o fenómeno, aferindo a sua
prevalência. Dessa forma tornar-se-ia mais fácil
agilizar meios de atuação, criar programas de
formação para técnicos de apoio a vítimas e,
ainda, incluir o Stalking na agenda política, social e
científica.
Outro dos desenvolvimentos que merece destaque
foi a criação de um site para profissionais, vítimas
e não vítimas e o lançamento de um manual de
boas práticas no atendimento a vítimas junto de
polícias, advogados e técnicos sociais, indo de
encontro às especificidades de apoio. Este é mais
um recurso útil para os atores que diariamente
atuam no domínio da violência doméstica.
Está dado, portanto, o mote para a intervenção
com vítimas de Stalking em Portugal.
Coordenação Prof. Doutora Marlene Matos
Grupo de Investigação Sobre Stalking em Portugal
(GISP)

A Convenção do Conselho da Europa relativa à luta
contra o Tráfico de Seres Humanos (STE nº197) foi
aberta à assinatura em Varsóvia, no dia 16 de Maio de
2005.
Portugal, nessa data, assinou a respetiva Convenção,
a qual foi posteriormente aprovada pela Resolução da
Assembleia da República n.º 1/2008, de 14 de Janeiro.
Em cumprimento dos artigos 36º e seguintes da
Convenção de Varsóvia, foi criado um Grupo de Peritos
que presentemente supervisiona a implementação da
Convenção pelas Partes (GRETA).
Portugal está inserido no segundo grupo de países
sujeitos a essa avaliação e a coordenação dos
trabalhos está cometida à CIG.
Numa primeira fase foi remetido, em Fevereiro de
2011, um questionário com diversas questões (num
total de 55) relacionadas com a execução da
Convenção (juntamente com três tabelas estatísticas).
Essas perguntas foram objeto, a nível nacional, de
uma distribuição pelos diversos Ministérios/entidades
que, de acordo com as suas competências,
apresentariam o perfil mais indicado para responder ao
solicitado.
Desde finais de Junho de 2011 que as respostas foram
sendo colocadas e editadas ao longo deste processo de
recolha de informações na plataforma eletrónica TIMS
(Trafficking Information Management System) e, em
finais de Agosto, após a respetiva validação por parte
da tutela, foram submetidas eletronicamente.
Entre 13 e 17 de Fevereiro, foi realizada uma visita de
estudo a Portugal por parte de uma delegação do
grupo
GRETA,
cujas
reuniões,
envolvendo
a
participação de diversos Ministérios, tiveram lugar na
CIG.
Foram efetuadas igualmente reuniões com ONG, assim
como uma visita ao Centro de Acolhimento e Proteção
(CAP) para vítimas de tráfico.
Presentemente já foi apresentado um relatório
provisório sobre o grau de execução da Convenção e,
até finais de Setembro, Portugal remeterá os
comentários que achar pertinentes.
No final do ano de 2012, o relatório definitivo será
apresentado
juntamente
com
um
leque
de
recomendações dirigidas ao estado português.
Apesar
de
existirem
outros
instrumentos
internacionais neste domínio, a Convenção do
Conselho da Europa relativa à luta contra o Tráfico de
Seres Humanos surge como o primeiro instrumento
internacional abrangente, focado principalmente na
proteção das vítimas de tráfico e a salvaguarda dos
seus direitos.
Além disso, esta Convenção implementou um
mecanismo
de
acompanhamento
eficaz
e
independente, capaz de monitorizar o cumprimento
das
obrigações
contidas
na
Convenção.
Por
conseguinte, apresenta-se como um instrumento
inovador no que concerne aos tratados internacionais.
Este modelo foi igualmente seguido pela Convenção do
Conselho da Europa sobre a Prevenção e o Combate à
Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica
(STE nº210), com a introdução de um mecanismo de
monitorização similar – “GREVIO”.
Nuno Gradim
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Secretariado Técnico para a Igualdade

STI/CIG
Políticas de Igualdade - QREN/POPH
Eixo 7-Igualdade de Género

O

“Eixo 7 – Igualdade de Género”,
criado no âmbito do Quadro de
Referência
Estratégico
Nacional
(QREN), constitui-se como um dos
10 eixos prioritários do Programa
Operacional
Potencial
Humano
(POPH), estando a sua gestão
atribuída à Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género (CIG), na qualidade de Organismo
Intermédio (OI).
Organizado em tipologias que especificam áreas de
intervenção reconhecidas como essenciais à
prossecução dos respetivos objetivos, o Eixo 7 visa
garantir um apoio estrutural ao compromisso de
difusão de uma cultura de igualdade, através da
promoção integrada da perspetiva de género nas
estratégias de educação e formação, na igualdade
de oportunidades no acesso e na participação no
mercado de trabalho, na conciliação entre a vida
profissional e familiar, na prevenção da violência de
género e no reforço da eficiência dos instrumentos
das políticas públicas, quer enquanto contributo
para a mudança da cultura organizacional, quer pela
capacitação dos agentes sociais relevantes para a
sua prossecução.
Para o efeito, desde 2008, o STI - Secretariado
Técnico para a Igualdade, na qualidade de estrutura
criada pela CIG para cumprimento das suas funções
de Organismo Intermédio, tem disponibilizado para
as regiões de Convergência, Lisboa e Algarve,
através das Tipologias de Intervenção 7.2 (Planos
para a Igualdade), 7.3 (Apoio Técnico e Financeiro
às ONG), 7.4 (Apoio a Projetos de Formação para
Públicos
Estratégicos)
e
7.6
(Apoio
ao
Empreendedorismo, Associativismo e Criação de
Redes Empresariais Económicas Geridas por
Mulheres), concursos dirigidos à sociedade civil para
a apresentação de candidaturas que, em todo o
território nacional, concorram para materializar os
objetivos da sensibilização e implementação das
políticas para a igualdade.
No que se refere à execução financeira, o STI
regista
um
assinalável
aumento
que,
progressivamente, ascendeu de uma taxa de 28%

registada no último trimestre de 2010, para uma
taxa de 35% em Dezembro de 2011, apresentando,
atualmente, uma taxa de execução financeira de
41%.
Após ter ultrapassado alguns dos condicionalismos
que afetaram a sua operacionalidade, o STI
desenvolve agora o seu trabalho a um ritmo
perfeitamente regular, sem atrasos nos pagamentos
ou no cumprimento dos prazos de análise da
documentação relativa à execução física e financeira
dos projetos em execução.
No âmbito do conjunto de tipologias abertas à
sociedade, a partir de 2012, o STI /CIG, passou a
integrar a “Tipologia 7.7 - Projetos de Intervenção
no Combate à Violência e Género”, cujo primeiro
concurso decorre entre 15 de junho e 23 de julho.
Neste contexto, registe-se que está prevista, para o
segundo semestre do ano em curso, a abertura de
novos
concursos,
para
apresentação
de
candidaturas às Tipologias de Intervenção 7.2
(Planos para a Igualdade), 7.3 (Apoio Técnico e
Financeiro às ONG), 7.4 (Apoio a Projetos de
Formação para Públicos Estratégicos) e 7.6 (Apoio
ao Empreendedorismo, Associativismo e Criação de
Redes Empresariais Económicas Geridas por
Mulheres).
Para apoiar a preparação de candidaturas aos novos
concursos, o STI/CIG tem prevista a realização de
Sessões
de
Divulgação/Esclarecimento
por
Tipologia, nas cidades de Beja, Coimbra, Lisboa e
Porto, cujo calendário será disponibilizado no site da
CIG com toda a informação respeitante ao POPH.
Com o objetivo de aperfeiçoar o acompanhamento
da execução física e financeira dos projetos
aprovados, até ao final do programa comunitário em
curso, o STI vai reforçar, no terreno, as Verificações
no
Local,
continuando
a
garantir
a
sua
disponibilidade para o atendimento e esclarecimento
das entidades beneficiárias.
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Conselho Consultivo [Organizações Não Governamentais]

“Abrindo Caminho para a Igualdade”
A FNAJ (Federação Nacional das Associações
Juvenis) no âmbito do projecto “Abrindo Caminho
para a Igualdade”, financiado pelo POPH/QREN pelo
eixo 9.7.3 (Igualdade de Género na região de
Lisboa), tem apostado numa lógica de trabalho e
parceria local (junto de autarquias, escolas e ONG
locais e/ou regionais), através da sensibilização e
empoderamento junto de crianças, jovens e pessoas
adultas, na área da igualdade e não discriminação,
nomeadamente
sobre
a
desconstrução
de
estereótipos de género, promoção valores da
cidadania e uma cultura de paz e não-violência, e o
combate de todas as formas de violência de género,
incluindo o tráfico de seres humanos. Dentro da
carrinha da igualdade tem sido possível promover
consciência crítica e o empoderamento sobre a
igualdade e não discriminação, através do
visionamento de vídeos, da entrega de folhetos, da
leitura dos painéis temáticos sobre áreas de
discriminação como género, orientação sexual,
deficiência, origem étnica e idade, da realização de
um quiz sobre igualdade, de debates e de dinâmicas
de grupo realizadas.
O projeto “Abrindo Caminho para a Igualdade” foi
apresentado no 11º Encontro Nacional de
Associações Juvenis, 19 e 20 de Novembro de 2011,
em Viseu, onde estiveram 1100 jovens de cerca de
200 associações juvenis. Têm sido feitos contactos
com autarquias e associações da zona de Lisboa e
Vale do Tejo propondo a realização de parcerias
para a presença da carrinha no município. Até ao
momento 28 municípios (Abrantes, Alcanena,
Alcobaça,
Alenquer,
Almada,
Alpiarça,
Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja,
Benavente, Bombarral, Caldas da Rainha,
Cascais, Coruche, Loures, Mafra, Moita,
Odivelas,
Ourém,
Palmela,
Rio
Maior,
Santarém, Seixal, Setúbal, Sintra, Sobral de
Monte Agraço, Torres Novas e Vila Franca de
Xira) demostraram interesse de modo preliminar ou
já oficializaram a intenção de acolhimento da
“Carrinha da Igualdade” no seu município. Destes
municípios, 8 já tiveram a presença da carrinha em
escolas ou espaços públicos, nomeadamente os

municípios de Alcanena, Amadora, Arruda dos
Vinhos, Bombarral, Coruche, Odivelas, Ourém
e Vila Franca de Xira. Tendo-se iniciado a
circulação da carrinha em Maio de 2012, essas
presenças contaram com a visita de 893 pessoas
contabilizadas, entre as quais cerca de metade
foram de crianças, jovens e pessoas adultas do sexo
feminino. Em Setembro e Outubro encontra-se
agendada a presença da carrinha em Alcobaça,
Almada, Santarém, Setúbal, Sintra, Sobral de
Monte Agraço e Rio Maior, entre outros
municípios.
Foram
também
realizadas
duas
ações
de
sensibilização
dirigidas
a
profissionais
das
autarquias e a elementos das associações juvenis
locais,
promovendo
a
criação
de
agentes
multiplicadores
sobre
a
igualdade
e
não
discriminação. A primeira ação foi realizada dia 5 de
Maio em Santarém, no Instituto Português do
Desporto e Juventude, enquanto a segunda ocorreu
dia 7 de Julho em Lisboa, no Instituto Português do
Desporto e Juventude (Parque das Nações). A
próxima ação encontra-se prevista para 29 de
Setembro, na Biblioteca Municipal da Moita. Estas
ações contaram com o total de 18 pessoas, no qual
se incluiu vereadores, técnicos de autarquias e
dirigentes ou voluntários de associações locais na
zona de Lisboa e Vale do Tejo. Nas ações as
metodologias
utilizadas
são
essencialmente
participativas, via dinâmicas de grupo e educação
não-formal. Procura-se nestas ações sensibilizar os
participantes para as questões da igualdade e não
discriminação e fomentar a médio-prazo o trabalho
colaborativo, nestas temáticas, entre autarquias e
associações juvenis locais.
A divulgação do folheto do projeto pelos locais de
estadia da “Carrinha da Igualdade” tem permitido
também fazer chegar a definição de conceitos
pertinentes,
como
estereótipo,
preconceito,
discriminação, igualdade, intolerância e diversidade.
Juntamente, tem-se divulgado o site do projeto
(www.fnaj.pt/igualdade), que contém diversos
recursos disponíveis para qualquer pessoa utilizálos, nomeadamente os painéis temáticos, o quiz e
os vídeos mostrados na carrinha, potenciando a
multiplicação e/ou aprofundamento dos conteúdos
da campanha de sensibilização. Neste mesmo site
também é possível estar a par de todos os
agendamentos previstos da carrinha e ver
fotografias da iniciativa nos locais por onde já
passou. Para além disso, disponibilizamos também
na própria carrinha o quiz da igualdade na sua
versão online, o que tem permitido a muitas
pessoas visitantes, depois de o fazer, partilhá-lo
imediatamente nas suas redes sociais. A FNAJ vai
continuar a procurar “abrir caminho para a
igualdade” desta maneira até Junho de 2013.
FNAJ Federação Nacional das Associações Juvenis
Coordenação do Projeto: 917 978 310 ou
igualdade@fnaj.pt (Rita Paulos)
Av. Virgílio Ferreira, nº 475, Edifício Lápis,
1950-337 Lisboa
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POR MAIS IGUALDADE –
E POR TODAS AS
FAMÍLIAS

A

o longo dos últimos meses, a ILGA
Portugal tem continuado a desenvolver
atividades várias no âmbito da nossa luta
contra a discriminação em função da
orientação sexual e da identidade de
género.

e ao longo de muitas décadas e nas mais diversas
áreas
do
saber,
que
endossa
de
forma
absolutamente inequívoca a possibilidade de
exercício da parentalidade por casais de pessoas do
mesmo sexo.
Porém, já em 2012 foram votados no Parlamento
vários projetos-lei sobre técnicas de procriação
medicamente assistida (PMA) e sobre o acesso à
adoção. A ILGA Portugal acompanhou de perto
ambas as discussões e votações mas Portugal vai
continuar a proibir e punir o acesso a técnicas de
PMA, como a inseminação artificial, por mulheres
solteiras ou por casais de mulheres, no que é uma
violação evidente do princípio da igualdade e do
direito a um projeto familiar; e também se decidiu,
uma vez mais, a favor da discriminação e contra o
superior interesse das crianças no que se refere às
condições de acesso à adoção. Vingou portanto a
ignorância e a ideia de que se pode legislar com
base em crenças ignorando ativamente consensos
científicos - mesmo quando estão em causa direitos
de crianças.
Em todo este processo, continuámos a frisar que é
tempo de olhar para as realidades de todas as
famílias e de garantir a igual proteção de crianças
que já hoje são criadas por casais de pessoas do
mesmo sexo através do reconhecimento legal de
ambas as figuras parentais - sendo que esta
questão da perfilhação ou da co-adoção é uma
questão
que
vai
portanto
para
além
da
discriminação em função da orientação sexual e que
está diretamente relacionado com a garantia dos
direitos das crianças que já existem no Portugal de
hoje. Aliás, longe do Parlamento, é de assinalar o
inquestionável sucesso que a campanha “Como é a
tua Família?”, produzida pelo grupo Famílias ArcoÍris da ILGA Portugal, tem tido junto das
comunidades escolares de todo o país – e a
consciencialização
de
que
o
que
faz
verdadeiramente uma família é o amor.

Famílias no Plural
A 7 de outubro de 2011, a ILGA Portugal organizou,
juntamente com o CRIA – Centro em Rede de
Investigação em Antropologia e com o apoio do
Instituto da Segurança Social, a Conferência
Internacional “Famílias no Plural: alargar o conceito,
largar o preconceito”, que decorreu no ISCTE-IUL.
Esta foi a primeira Conferência Internacional,
realizada em Portugal, dedicada exclusivamente a
questões da parentalidade das pessoas LGBT e
contou com a presença de peritas/os nacionais e
internacionais na matéria, de entre as/os quais se
destacam
nomes
como
Charlotte
Patterson
(University of Virginia, E.U.A.), Nanette Gartrell
(UCLA e UCSF, E.U.A.) ou Robert Wintemute (King’s
College London, Reino Unido). Esta Conferência veio
partilhar o consenso científico que existe há muito,
apoiado em investigação realizada em muitos países

Igualdade de Norte a Sul
Através dos projetos Centro LGBT e Porto Arco-Íris,
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apoiados pelo financiamento do POPH/QREN, temos
intervindo em Lisboa e no Norte,
potenciando
o
voluntariado
e
promovendo o exercício de uma
cidadania participada e uma cultura de
valorização dos Direitos Humanos. O
projeto Porto Arco-Íris trouxe à zona
Norte do país, entre muitas atividades,
a Feira do Livro LGBT, ações de
sensibilização de profissionais de
diversos setores (algumas das quais
são absolutamente pioneiras, como as
dirigidas aos setores da saúde ou da
gerontologia) ou ainda a Conferência
“Direitos Humanos das Pessoas LGBT – de
Yogyakarta ao Porto”, na Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Do lado certo da História
A 11 de janeiro de 2012, decorreu no Cinema São
Jorge a 9ª Edição dos Prémios Arco-Íris, para
premiar pessoas e instituições que se distinguiram
por promoverem os Direitos Humanos das pessoas
LGBT, ou seja, por estarem “do lado certo da
história”, na expressão de Hillary Clinton. A
Cerimónia mais participada de sempre foi
apresentada por Ricardo Araújo Pereira (Prémio
Arco-Íris 2009) e contou com atuações dos Clã e
dos The Gift. Os troféus, da autoria de João Pedro
Vale, foram atribuídos a: Ana Zanatti; Clã; Gabinete
para
a
Resolução
Alternativa de Litígios
(GRAL) do Ministério da
Justiça; Luís Borges;
Nuno Miguel Ropio; e,
“Querida Júlia”.
No passado mês de
junho, a ILGA Portugal
celebrou
o
orgulho
LGBT marchando em
Lisboa e no Porto,
sendo
ambas
as
iniciativas caracterizadas pelo maior número de
apoiantes da Associação de sempre.
A antecipar a 16ª edição do Arraial Pride, a ILGA
Portugal contou também com o apoio da Embaixada
dos Estados Unidos da América na organização da
mesa redonda “Do lado certo da história: os direitos
humanos das pessoas LGBT” e a exposição “Berlin –
Yogyakarta: direitos humanos das pessoas LGBT”.
Ambas as iniciativas tiveram lugar nos Paços do
Concelho e marcaram que os Direitos das pessoas
LGBT são Direitos Humanos.
E o Arraial Pride 2012 foi uma vez mais a grande
festa da igualdade no dia 30 de junho. Com o apoio
da CML e EGEAC, e com várias dezenas de
parcerias, o Terreiro do Paço encheu-se de milhares
de participantes. E tivemos ainda o maior Arraialito
de sempre, com muitas crianças a mostrar que as
famílias existem mesmo no plural – e a vincar que o
preconceito não pode nunca sobrepor-se aos
direitos das nossas crianças.

OIKOS EM AÇÃO CONTRA O
TRÁFICO HUMANO E A
EXPLORAÇÃO LABORAL
Foto 1
Sessão teste de
actividades e
materiais
pedagógicos com
a Associação
Guias de Portugal
de Braga

Foto 2
Workshop
com os
docentes da
Escola
Secundária da
Póvoa de
Lanhoso.

O

s projetos (es)Forçadas e (des)Iguais (
Março 2010 | fevereiro 2013) e Mãos
(re)Forçadas (setembro 2011 |dezembro
2013), apoiados pelo Programa Operacional do
Potencial Humano, Eixo 7.3 - Apoio Técnico e
Financeiro às Organizações Não Governamentais,
materializam a intervenção da OIKOS - Cooperação
e Desenvolvimento em matéria de prevenção e
combate ao Tráfico de Seres Humanos (TSH) e à
exploração laboral.
Através
de
uma
metodologia
de
ação
descentralizada, assente na capacidade de alcance e
multiplicação de estruturas de base da sociedade
civil, a OIKOS tem vindo a fomentar o nível de
conhecimento geral da população sobre o fenómeno
do TSH e exploração laboral, dotando grupos
profissionais estratégicos de competências de
identificação,
gestão
e
encaminhamento
de
situações de TSH, promovendo ao mesmo tempo a
capacidade de mobilização e ativismo locais em
torno da causa da prevenção e combate ao tráfico
de pessoas, discriminação e exploração laboral.
A
intervenção
contempla
diretamente
cinco
concelhos da região Norte (Barcelos, Braga,
Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vila Nova de
Famalicão)
e
mobiliza
transversalmente
destinatários de três contextos sociais distintos: o
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contexto educativo (constituído por professores(as),
formadores(as),
outros
profissionais
com
responsabilidades ao nível do sistema educativo e
formativo, alunos(as) e formandos(as) do ensino
secundário); o contexto de ação e intervenção social
(composto por autarcas, técnicos(as) e dirigentes
de Organizações Não Governamentais e outras
Entidades da Sociedade Civil) e o contexto
empresarial (formado por membros de Associações
Empresariais, Sindicatos e Confederações Sindicais).
Numa primeira fase os projetos incidiram sobretudo
no contexto educativo, registando-se no final do ano
letivo 2011/2012 o envolvimento direto de 23
organizações de ensino, onde tiveram lugar 20
workshops formativos, com a presença de 351
professoras(es)/formadoras(es), e 43 sessões de
sensibilização, com 1412 alunas(os)/formandas(os),
maioritariamente do ensino secundário.
A abordagem ao contexto educativo procurou ir ao
encontro das necessidades e dos interesses das/os
destinatárias/os
desse,
meio
localmente
diagnosticadas. Assim, através da dinamização dos
workshops (in)formativos, em que as metodologias
participativas e de envolvimento direto dos
formandos foram uma constante, visou-se a
motivação da população docente, dotando-a dos
conhecimentos e das competências elementares
para a inclusão da problemática do TSH e da
exploração laboral nas atividades educativas e/ou
formativas a desenvolver. Para esse efeito foi
também elaborado e disponibilizado um conjunto de
recursos e ferramentas, passível de utilização em
contexto
escolar,
possibilitando
aos
seus
utilizadores o desenvolvimento de processos
[in]formativos suportados em instrumentos de
qualidade técnica e pedagógica devidamente
testados. Neste contexto, destacamos o Kit
Pedagógico “Tráfico de Seres Humanos e Exploração
Laboral
–
Estratégias
de
[In]formação,
Sensibilização, Prevenção e Combate em Contexto
Escolar” (descarregamento gratuito no site do
projeto http://www.oikos.pt/traficosereshumanos).
De acordo com os dados decorrentes da avaliação
da satisfação, as/os participantes revelaram-se
muito satisfeitos com o workshop – grau médio de
satisfação global 4.67 (numa escala de 1 a 5, em
que 1 significa Muito Insatisfeito e 5 equivale a
Muito Satisfeito).
As sessões de sensibilização tinham como objetivo
dotar os/as participantes dos conhecimentos e das
competências elementares para: reconhecer e
identificar
situações
de
TSH;
conhecer
os
mecanismos de denúncia das situações de TSH;
operacionalizar uma procura de emprego segura e
planear um processo emigratório informado e
protegido. Numa escala de 1 a 5, as/os
participantes apresentam um grau médio de
satisfação de 4.41, destacando-se a utilidade dos
conteúdos abordados nas sessões, como o
parâmetro com a classificação mais elevada.
O prosseguimento dos projetos prevê o reforço e a
continuidade
da
produção
de
materiais

(in)formativos,
bem
como
dos
momentos
presenciais
de
informação
e
sensibilização,
especificamente concebidos para os destinatários
dos três contextos de intervenção e a inauguração
de uma vertente do projeto assente na visibilidade
pública da problemática e na mobilização da
sociedade civil através da dinamização, de oficinas
criativas de escrita, teatro e fotografia.
Mais informação em :
http://www.oikos.pt/traficosereshumanos

AÇÃO E CULTURA
FEMINISTA JUNTO
DE MULHERES E
JOVENS
http://www.umarfeminismos.org

A

União de Mulheres Alternativa e Resposta
- UMAR, enquanto feminista, é uma
associação plural, integrando no seu seio
diversidade de perspetivas, abordagens e
sentidos, e assentando a sua ação em
grupos de trabalho cuja autonomia e criatividade
dão vida à profundidade, colorido e diversidade de
iniciativas. No seu Plano de Atividades para 2012, a
UMAR centra a sua estratégia na consolidação do
Centro de Cultura e Intervenção Feminista (CCIF),
cujo 1º aniversário se realiza a 27 de Setembro, e
na sedimentação do trabalho em áreas cruciais para
a melhoria das condições de vida das mulheres.
Com intervenção específica, articulada e sistemática
no combate à violência de género, na luta contra os
estereótipos e a dicotomia de género e na produção
cultural e científica, a associação tem participado
em
diversos
movimentos
(http://centrodeculturaeintervencaofeminista.wordp
ress.com/ ).
Da imensa atividade do CCIF, podem destacar-se
Cursos Livres — por exemplo, ‘Feminismos árabes e
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islâmicos’, ‘Economia e
Feminismos’, ‘Para Além
da
Masculinidade
Hegemónica’ — diversos
seminários — como ‘As
Profissões Não Têm Sexo’,
em parceria com a CITE,
Seminário
internacional
sobre a Cidadania Sexual
das Lésbicas em Portugal
e Espanha, em parceria
com o CEMRI e o CIPsi-UM
— e sessões culturais,
entre
as
quais
se
destacam as dedicadas às
Novas Cartas Portuguesas e ao papel de mulheres
na História. Salienta-se ainda a investigação para o
II vol. dos Roteiros Feministas.
Também em outras áreas de trabalho, a atividade
da associação se evidenciou no âmbito dos três
Projetos com financiamento do POPH – QREN
(Fundo Social Europeu), que a seguir se
apresentam.
O Projeto Corta a Rede. Sensibilizar e Prevenir
contra o Tráfico de Seres Humanos (TSH) - nº
058310/2011/973 – privilegiou, neste último
semestre, o trabalho de sensibilização sobre TSH
junto das escolas secundárias da margem sul, não
esquecendo a temática da Mutilação Genital
Feminina. A apresentação dos trabalhos realizados
por estudantes da Baixa da Banheira, onde o TSH
foi tratado em ligação com a matéria de filosofia,
esteve integrada no Festival na Escola Superior de
Tecnologia do Barreiro . Na escola Daniel Sampaio,

a 25 de Maio, o debate contou com a presença de
representantes
do
OTSH
e
do
SEF
(http://cortaarede.umarfeminismos.org/ ).
Já o Projeto Mudanças com Arte II (MCAII) Prevenção da Violência de Género e Promoção dos
Direitos
Humanos–nº
0586402011/73
implementado em 5 Escolas do Distrito do Porto,
com sessões contínuas, abrangeu 28 turmas - 609
alunos/as. Diversas ações de sensibilização com
encarregados/as de educação e docentes assim
como ações performativas de rua para o público em

geral no dia dos/das namorados/as e no 8 de
Março.
O
Seminário
Final
contou
com
representantes da CIG, DREN, ASPP/PSP, UMAR,
ISMAI,
UM
(http://www.umarfeminismos.org/index.php/mudan
cas-com-arte )
Do Projeto big~Ei, destaca-se a final das Olimpíadas
da Igualdade, 5 de Junho de 2012, na Biblioteca
Orlando Ribeiro, em Telheiras, com a presença da
Sra. Vice-Presidente da CIG, Dra. Teresa Chaves
Almeida, a Coord. do Gabinete Igualdade e Minorias
da Câmara Municipal de Odivelas, a Dra. Manuela
Henriques, e a Dra. Carla Surrador, da Biblioteca
Municipal Fernando Piteira Santos. As duas equipas
vencedoras visitarão o Aletta - Institute Women's
History
(ver
http://www.umarfeminismos.org/index.php/bigei )
O Projeto Biblioteca Itinerante pela Igualdade de
Género desenvolveu neste último semestre, estreita
articulação com as parcerias locais, entre muitas
outras iniciativas, 6 semanas pela igualdade de
género, abrangendo 6 concelhos do Alentejo, a
saber: Almodôvar, Grândola, Sines, Évora,
Vidigueira e Beja
A recuperação da memória e visibilização dos
lesbianismos tem sido, na UMAR, um eixo
importante, evidenciado pela realização, no
CCIF, de sessões de homenagem a mulheres
lésbicas, figuras destacadas em várias áreas,
mas que continuam a ser apagadas da nossa
memória coletiva e da História: a Judith
Teixeira, com São José Almeida, Manuela Góis e
Joana Manuel; a Francine Benoît, com Helena
Lopes Braga e Helena Neves; e a Olga Morais
Sarmento, com Anna Klobucka e Joana Sales.
A UMAR tem vindo a dinamizar, em contexto
nacional e internacional, ao nível da Marcha Mundial
de Mulheres, debates sobre feminismos e
austeridade, incluindo o manifesto feminista antiausteritário com apoio de grupos feministas e de
mulheres de diversos países. Preocupada, ainda,
com as tentativas de recuo face a conquistas
alcançadas, como é o caso da despenalização do
aborto, tem-se vindo a inserir em redes de ação, e
intervindo na defesa de respostas de saúde
materno-infantil, como a Maternidade Alfredo da
Costa.

Julho 2012 NOTICIAS 33

Conselho Consultivo [Secção interministerial]

Maria de Lourdes
Sá Teixeira junto
ao Caudron G3
na Escola de
Aeronáutica
Militar na Granja
do Marquês

Este é o testemunho da realização de um sonho

OUSAR VOAR!*
Maria de Lourdes Braga de Sá Teixeira:
vencendo a força da gravidade combate
estereótipos

Doutora Isabel Lousada**

Foi na linda manhã de 1 de Junho do ano corrente,
prestes a sumir-se nos umbrais do século XX, que
eu fui largada na pista da Escola Militar de Aviação.
Semelhante à avezita que subitamente se vê liberta
de um cativeiro de longos meses, entre as grades
da sua prisão, e que voa, voa, em pleno ar,
respirando sofregamente a sua pureza na
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“E agora aqui estou,
bem-disposto,
compartilhando como
companheira leal e
amiga dedicada, das
vossas horas de
amargura sentindo
convosco as vossas
dores, e partilhando,
se mo permirtirdes,
das vossas alegrias e
horas inesquecíveis
de glória”

A nossa
sportslady
(1907-1984)
confessa:
“é preciso
voar, sim, mas
faltam-me
asas”

O CNMP
liderado pela
médica
Adelaide
Cabete, sua
presiente,
promove a
iniciativa
tendente à
compra de um
avião para que
maria de
Lourdes, tendo
obtido o brevet
de pilotoaviador civil,
em 6 de
Dezembro de
1928, “sulque
os espaços que
levam
distâncias
longínquas o
valor da raça, a
alma da
mulher
portuguesa “

Primeira mulher com brevet no ano de 1928
imensidade do espaço infinito, análoga sensação
senti, ao ver abrirem-se para mim, de par em par,
as portas do AR, e, sozinha, num à vontade, alegre
e confiante, a mão firme na “manche”, numa ânsia
louca de subir, voei, voei enfim…1
Este é o testemunho da realização de um sonho
relatado na primeira pessoa. Relendo a sua
descrição, trazemos à memória a experiência
pioneira protagonizada por uma jovem portuguesa
de vinte anos que assim se torna a primeira mulher
com brevet no ano de 1928, em Sintra. Outras
haviam já conquistado tal proeza, aliás a
contraposição aquém e além Pirinéus aplica-se
inequivocamente ao caso da aviação no feminino. A
atestá-lo basta nomear os casos da França e da
Grã-Bretanha2 onde o espaço aéreo já havia sido
visitado por mulheres. O próprio articulista da
Ilustração, Eduardo Frias, é sensível à afirmação de
Portugal no quadro internacional através de Maria
de Lourdes, no seu artigo “Como se entra para a
aviação”, ao recorrer à expressão “A nossa Ruth
Elder”3, para legendar uma das fotos da aviadora
portuguesa, capturada por Mário Novais.
Atender apenas às palavras supramencionadas
reduz a compreensão do esforço árduo e meticuloso
implicado no percurso, até à conquista da meta tão
desejada. Se aquelas revelam um sentimento de
regozijo pela vitória alcançada, outras dão-nos
conta do que encobrem. Em entrevista ao grande
jornal de domingo, o Actualidades, Maria de Lourdes
regista que foi hercúlea a batalha travada para ir ao
encontro da sua vocação. Assim, obstáculos de

7 de Setembro
de 1929, Maria
de Lourdes Sá
Teixeira, junto a
um Auro 548 do
Grupo de
Esquadrilha de
Aviação
República
(GEAR), na
Amadora

natureza vária que teve de ultrapassar. Desde logo,
a preocupação dos familiares mais próximos,
tentando dissuadi-la de seguir um caminho que não
se coadunava com as expectativas sociais em
relação a uma adolescente oriunda da média-alta
burguesia. Na verdade, seu pai, dotado de formação
académica superior, opor-se-ia a tais “voos”, vindo
a ceder pouco mais tarde, já que os seus
conhecimentos científicos, enquanto médico, o
coagiam a dar primazia à saúde de Maria de
Lourdes, a qual ao ser impedida de ingressar no
treino, somatizou a sua frustração entrando num
processo de debilidade física. A experiência do Dr.
Afonso Henrique Botelho de Sá Teixeira falou mais
alto do que as convenções sociais. É sua filha quem
o reconhece:
– Entristecia-me muito tanta oposição. Porquê? Que
mal havia em querer voar? Parece que emagreci
demais. Os meus chegaram a recear pela minha
saúde. O médico surgiu na pessoa do pai, que me
prometeu, que se eu me alimentasse e não me
entristecesse, - o que era inconveniente para a
minha saúde – procuraria obter a minha admissão
na Escola.
– Cumpriu4.
Da atitude de seu pai pode ser dito: de opositor a
cooperante foi um passo. À época, a escola de
aviação era militar e o ingresso feminino vedado,
pelo que as diligências do médico militar foram
decisivas.
A aspiração de Maria de Lourdes não deve ser vista
como um capricho, mas como uma vocação. Só esta
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leva alguém a empenhar-se em
aprender, canalizando todo o seu
tempo e energia para o treino físico
e mental, viabilizar o exercício da
vontade para enfrentar obstáculos
e aceitar os inevitáveis sacrifícios.
Apelidando-a de “verdadeiramente
desportiva” o jornal O Globo dirá a
seu respeito:
Apenas por espírito desportivo, por
amor à aviação – porque sim – fez
o seu curso de aviadora, a despeito
da doença que a afligiu durante ele,
das naturais contrariedades que
sofreu
das
oposições
e
possivelmente da maledicência.
Admirável
rapariga
essa,
que
resgatou com a sua galhardia
séculos de mazombice freirática5.
A determinação e o entusiasmo da
instruenda contagiaram o seu
mestre, que a ela dedicou todo o
seu
tempo
e
saber.
Só
a
convergência
destes
elementos
possibilita a eficaz aliança, da qual
a nossa aviadora tem consciência
ao afirmar:
Devido ao esforço, solicitude e
muita proficiência do meu instrutor,
capitão Craveiro Lopes, e à
extrema gentileza de todos os
oficiais da Escola, aliados à minha
grande força de vontade e à minha
ambição de todos os dias, consegui
finalmente ultimar o curso no dia 6
deste mês6.
Esta perceção deixa-nos espaço
para abrir uma panorâmica mais
arrojada. Ao expressar-se deste
modo, Maria de Lourdes avança
com um tipo de discurso que serve
objetivos mais latos. Ela torna-se,
ipso factu, instrumento de um
alcance
multifacetado,
tão
necessário à causa feminista de
então, que se constitui modelo
emblemático do Conselho Nacional
das Mulheres Portuguesas (CNMP).
Salientem-se as reivindicações feministas entre as
quais enunciamos as de maior urgência face ao
clima social vigente: consignar a convivência
saudável entre homens e mulheres, quer em
projetos sociais e cívicos, quer profissionalmente;
viabilizar o ensino de mulheres por homens; superar
a diferenciação mulher/homem sustentada na
natureza
biológica
e,
consequentemente,
ultrapassar o sofisma da “condição feminina” se
restringir à maternidade; valorizar a capacitação
feminina visando ultrapassar diferenças de ordem
biológica, intelectual e social.
Ao pugnar por todas estas alterações e/ou

Maria de Lourdes
Sá Teixeira com
o instrutor na
Granja do
Marquês, junto a
um Caudron G-3

transformações dignifica-se a mulher, divisa do
feminismo e fonte de progresso, como este mesmo
o entendia. É precisamente neste quadro de
circunstâncias que encontramos Adelaide Cabete,
mentora do envolvimento do CNMP numa campanha
de angariação de fundos para a compra de um
avião, procurando desse modo, dar asas à primeira
aviadora portuguesa.
Durante o mês de Janeiro de 1929 a imprensa
periódica portuguesa acompanha interessada as
iniciativas tendentes a promover o avanço da
“aviação no feminino”, providenciando os meios
para que Portugal pudesse ter uma representante a
cruzar os céus. Deste modo, entre outros, O Povo e
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Sá Teixeira, ao
centro, com um
grupo de alunos
e instrutores na
Escola de
Aeronáutica
Militar, na Granja
do Marquês, em
Sintra

o Atualidades abrem palco para as entrevistas que
se sucedem na imprensa generalista a Maria de
Lourdes e a Adelaide Cabete. Tal facto, permite-nos
compreender a dimensão nacional do movimento de
apoio
ao
desenvolvimento
da
aviação
ao
transcender
os
limites
das
publicações
especializadas. Uma reflexão mais atenta levar-nosá a afirmar que, em plena Ditadura Militar, os
republicanos
procuraram
congregar
esforços
chamando a si esta causa.
Como nos dá conta o vespertino republicano O
Povo, na receção feita pelo CNMP à jovem aviadora,
deliberou este grupo feminista “estudar a forma de
dar realização prática a essa ideia”7, adquirir um
avião para a corajosa Lourdes Sá Teixeira. Os
projetos para viabilizar as suas viagens foram
criteriosamente analisados por uma comissão de
senhoras do CNMP formada para o efeito, e da qual
faziam parte nomes da sociedade civil portuguesa
representativos de uma nova geração de jovens
ombreando com mulheres com uma já notável e
impoluta história de vida. Esta lista de elite
integrava os nomes de Elina Guimarães, jovem
advogada, Sara Beirão, escritora, Tetralda Teixeira
de Lemos, recém-licenciada em Direito, Maria
O’Neill, poetisa, e a ativista Angélica Porto. Os
títulos “A aviadora portuguesa sempre vai ser
proprietária de um aparelho?”8, “Uma ideia em
marcha: O Conselho Nacional das Mulheres
Portuguesas tomou a iniciativa de um grande
movimento para a compra de um aparelho para a
nossa primeira aviadora”9, “A nossa aviadora: O
Conselho das mulheres portuguesas reúne hoje para
tratar da compra do avião”10 e “A nossa aviadora
vai, de facto, ter uma avioneta?”11 mostram a
cobertura jornalística feita, resultado de uma
estratégia delineada pela comissão, visto que a
cooperação
da
imprensa
era
tida
como
imprescindível em face dos resultados almejados.
Naturalmente, inúmeras iniciativas foram sendo
gizadas de modo a atrair atenções e recursos

resultantes. Sobretudo, na reunião havida a 23 de
Janeiro de 1929, cujo objetivo era definir as linhas
operacionais capazes de fazer “interessar o país
num grande movimento em favor da ideia da
compra do avião”12 a ser oferecido à primeira
aviadora
portuguesa,
deliberou-se
nomear
subcomissões. Salientamos a este propósito a
organização de espetáculos, concertos e encontros
desportivos. Neste âmbito, o CNMP propôs a
aquisição de uma taça alegórica para ser oferecida
como prémio de uma série de competições a
realizar pelos clubes de futebol da Divisão de Honra.
Para esse efeito, foi realizada uma subscrição da
qual dá notícia o Boletim do CNMP, Alma Feminina,
apresentando
uma
lista
discriminando
as
contribuições, que variavam entre 5$00 e 50$00, de
cada uma das senhoras. Pela mesma podemos
constatar que a dinâmica não ficou circunscrita a
Lisboa, estendendo-se também ao interior do país13.
Como ponto de partida, e paralelamente, tinha sido
alvitrado lançar uma subscrição pública. Daí que,
em 13 de Janeiro já tivesse sido noticiado14, pela
nossa aviadora, em entrevista dada: Sim, foi o povo
e especialmente as mulheres, com o seu
entusiasmo, a amparar os dois heroicos pioneiros da
primeira travessia Atlântico Sul. Com ele ainda se
pode contar. Eu própria tenho recebido de todos os
pontos do país, das colónias e dos núcleos de
portugueses no estrangeiro, cartas de aplauso e de
incitamento. Muitas senhoras falam-me com
entusiasmo da carreira que escolhi e na qual
desejam ingressar também.
Acrescentando, ainda o mesmo periódico:
A Sr.ª D. Maria de Lourdes mostra-nos algumas das
muitas cartas recebidas e, entre elas, uma duma
senhora de Moura, que revela uma grande paixão
pela Aviação15.
Esta paixão não era correspondida à época em
Portugal do modo desejável, caso contrário, o modo
de a satisfazer – subscrevendo pecuniariamente a
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compra do avião – teria sido alcançado recolhendo o
valor necessário entre as mulheres portuguesas.
Curioso será de notar que o montante envolvido
oscilava (fazendo jus aos valores referidos por esta
nossa pioneira da aviação), entre 50 e 60 contos.
Acresce às cifras avultadas, para a época, a
situação económica do país dificultava a tarefa de
reunir os valores implicados na campanha,
conforme podemos ler num dos jornais que
acompanhou desde a primeira hora esta iniciativa:
A ideia, por ser bela, merece ser secundada. Dada,
porém, a crise económica que se atravessa, poucas
esperanças nos animam
no resultado de tão
simpática iniciativa. O
nosso pessimismo, no
entanto, não impede
que ao esforço do
Conselho Nacional das
Mulheres
Portuguesas
demos o nosso aplauso
e que às suas ordens
inteiramente
nos
ponhamos16.
Comprovada é pois a
forma
como
foi
acarinhada
a
ideia,
tendo sido capaz de
reunir a simpatia dos
vários
intervenientes
convocados e, quer da
parte dos repórteres,
quer das senhoras que
animavam
a
sua
campanha, houve, em
rigor,
solidariedade.
Logo, justificava-se o
ceticismo expresso com
base nas condicionantes
económico-sociais como
sendo o maior óbice ao
sucesso da empresa
iniciada. Assim se viria
a comprovar. Um ano
depois, ainda não tinha sido possível dar por
concretizada a compra do avião para Maria de
Lourdes. O Globo, em artigo publicado em 1930,
associando-se à causa da aviação, leva mais longe o
seu testemunho de apoio, lançando um repto aos
mais jovens, tentando cativá-los, ainda que para tal
pareça necessitar de justificação prévia. Assim se
compreende que a jovem aviadora seja apresentada
no início do artigo publicado com o título “o
desporto aeronáutico em Portugal” reforçando-se
com a nota: “É preciso, todavia que se transforme
numa manifestação de vida, numa afirmação de
beleza. Só o desporto aeronáutico lhe pode imprimir
esse carácter. É preciso que a aviação civil, na
impossibilidade de ser comercial, seja desportiva.”17
Procura-se explicitamente demarcar a campanha da
aviação como “instrumento de morte” e, ainda,
encontrar justificações, para a ausência de resposta,
que radicam noutras esferas:

As mulheres portuguesas, decerto por timidez e os
homens por falta de galanteria – e um certo
despeito, que se explica – têm deixado que essa
subscrição se arraste sem atingir ainda a cifra
indispensável para comprar um pequeno avião de
desporto ou turismo com que seria brindada a
intrepidez da jovem aviadora.
Não compreendemos tanta timidez e tão torvo
despeito, por isso aqui apelamos, para que a gente
nova, para os rapazes e raparigas da mesma idade
da aviadora D. Maria de Lourdes, para que alentem
essa subscrição, já contribuindo já fazendo a
propaganda dela18.
Já havia sido registado
pela revista Do ar, que
“o gesto de Maria de
Lourdes de Sá Teixeira
tirando o seu brevet,
tem
uma
alta
significação para nós
aviadores, no meio
acanhado e mesquinho
de
Portugal”,
reconhecendo-se que:
Presentemente, quase
todas as nações cultas
têm a sua aviadora. A
Inglaterra
bate
o
record pois os seus
clubes
de
aviação
ligeira estão cheios de
mulheres-pilotos e na
lista
dos
records
internacionais figuram
já nomes de algumas
miss e ladies. Temos
hoje, também, a nossa
aviadora19.
Embora
o
meio
português
não
primasse
pelo
vanguardismo, como
aliás,
em
outros
aspetos
que
se
prendiam com a prática desportiva no feminino,
houve,
contudo,
segmentos
da
sociedade,
defendendo a prática da excelente virtude do
exercício físico e, consequentemente, favoráveis à
entrada da mulher nos desportos e, também, na
aviação. Antes, na primeira página, o Correio
Desportivo, “semanário de propaganda da causa
desportiva”, publicado em 23 de Novembro de
1925, na coluna “A mulher e os desportos”, lança
um inquérito deixando-nos saber
Como na nossa terra poucas são as senhoras que se
dedicam a exercícios físicos, pensei, amáveis e
gentis leitoras, em solicitar o vosso concurso para
descobrir a causa da relutância que pareceis
mostrar pela prática dos desportos. Em Portugal
quase não há desportistas femininas e essas raras
apenas se dedicam à natação, ciclismo, “lawntennis” e hipismo.
E, esse mesmo periódico, ao relatar a viagem do
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trimotor Junkers Madrid-Lisboa, referindo que
“a mulher pode ser feminista e feminina. Demonstra
constituía mais do que motivo de interesse, o
eloquentemente que a mulher vence, porque não
falatório geral dos lisboetas, na medida em que se
lhe falta a inteligência, coragem, audácia e
esperavam para breve as viagens regulares entre
valentia”24.
Portugal e Espanha, assinala, dando relevo, que
Dificilmente se encontraria expoente mais adequado
entre os privilegiados que o experimentaram
para espelhar as ideais feministas combatendo
“subiram
já
quatro
senhoras,
que
vieram
estereótipos anti-feministas arreigados na sociedade
encantadas, com a maravilhosa viagem que o
de então. A escritora Sara Beirão, membro do
Junkers lhes proporcionou”.
CNMP, assinala em 30 de Outubro de 1927, em a
A ligação da presidente do Conselho Nacional das
Alma Feminina, a passagem da jovem aviadora
Mulheres Portuguesas, Adelaide Cabete, à aviação é
americana Ruth Elder no nosso país, notando:
no entanto bastante anterior. Bastará para isso
A mulher, num período de retraimento estacionário,
lembrar que, além de desempenhar a função de
pouco figura nos grandes feitos.
médica no Centro Nacional de Aviação20, foi
Deficiência de educação, austeridade de princípios,
proposta e eleita primeira-secretária da Assembleia
escravatura, empreguemos o termo, não lhe têm
Geral, sendo assim a única mulher a integrar os
permitido tomar parte activa nos grandes
seus corpos directivos21 quando da sua criação. Não
empreendimentos.
será despiciendo lembrar a este propósito que o
As americanas vêm na vanguarda do progresso
interesse da feminista Adelaide Cabete pelo
alargando a sua esfera de Ação, quebrando a velha
pioneirismo feminino na aviação se vai manter pela
rotina dos costumes, pondo de parte preconceitos
vida fora. Aliás, a forma como ela o concebia
que nos têm inutilizado os movimentos e quiçá
articula-se com uma noção mais abrangente da
incapacitado para encararmos a sério o problema da
realização do ser
nossa situação (…).
humano, a qual vai
A sonhada igualdade até
informar a posição
hoje uma utopia, temos
A sonhada igualdade até hoje uma
esclarecida
que
que a conquistar com as
adota e reivindica,
armas que a natureza
utopia, temos que a conquistar com as
universalmente, no
nos depôs nas mãos
armas que a natureza nos depôs nas
respeitante a uma
para
atingirmos
o
mãos para atingirmos o calcanhar de
verdadeira
calcanhar de “Achilles”
igualdade
entre
(…).
“Achilles” (…).
homem e mulher,
Ruth Elder foi mais um
em
matéria
de
raio de luz iluminando
integração na vida
com a grandeza do seu
ativa. Como ela fez
empreendimento,
questão em afirmar:
muitíssimos
espíritos
D. Maria de Lourdes
refractários a todos os
tem
os
mesmos
gestos
tendentes
ao
anelos.
Foi
a
levantamento
das
primeira portuguesa que nos veio dar a prova que a
mulheres.25
mulher não é apenas aquele ‘bibelot’, aquele
A primeira aviadora portuguesa para além de ser
ornamento de beleza cantado pelos poetas. As suas
jovem era determinada, corajosa, bonita, feminina,
virtudes são as virtudes da raça, heroicas e
inteligente, fora bem sucedida, conforme relata
destemidas. A mulher ombreia com o homem nas
Eduardo Frias: Prestou umas provas magníficas –
suas aventuras, luta já a seu lado com o mesmo
informam-nos.
ardor, igual coragem e temeridade. (…).
Há muito tempo que entre os candidatos ao brevet
Já
tínhamos
médicas,
advogadas,
notárias,
não aparecia mais completa organização de
professoras, etc. Podemos orgulhar-nos agora de
qualidades requeridas para um piloto. Poucos
contarmos com uma mulher aviadora. O segredo da
resistem às provas na casa da tortura…26
pilotagem aérea não é exclusivismo do homem. A
Terminou o curso em 6 de Dezembro de 1928,
mulher venceu os espaços22.
pilotando um biplano Caudron, segundo o registo de
A bandeira que quis erguer segue-se à organização
matrícula no Aero-Clube de Portugal27, foi brevetada
de grandes encontros de que foi a alma, entre os
pela Escola Militar de Aviação, em Sintra (Quinta da
quais salientamos o 1º Congresso Feminista e de
Granja), tendo tido como instrutor o capitão
Educação (1924) e o segundo decorrido em 1928.
Craveiro Lopes. As insígnias de piloto aviadora
Também agora Adelaide Cabete envolve uma série
recebeu-as, Maria de Lourdes de Sá Teixeira, na
de entidades como a aviação militar, o Aero-Clube
comemoração do 9º Aniversário do Aero-Clube de
de Portugal, a Associação dos Lojistas, o Grémio dos
Portugal, em sessão solene, presidida pelo Marechal
Artistas Teatrais, o Sindicato dos Profissionais de
Gomes da Costa, na qual foram distribuídos os
Imprensa e a Associação de Futebol, visando
brevets a Carlos Bleck, Sousa Santos e Manuel
“homenagear o triunfo da mulher no campo das
Vasques28, a que se seguiu um baile de gala.
23
atividades humanas” . O triunfo de Maria de
Regressando ao início desta história, que bem podia
Lourdes provava à sociedade, em seu entender, que
ter começado “era uma vez uma menina que
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sonhou ser aviadora”, como se de um conto se
tratasse, leva-nos a apreciar os momentos iniciais
em que se manifesta a sua vocação. Tanto a
travessia do Atlântico como a viagem a Macau
exerceram nela enorme fascínio, chegando a
confessar que a viagem de Lindbergh foi o momento
decisivo para a deliberação de ser aviadora. Aos
vinte anos “risonhos, que se os cruzássemos na rua
não diríamos ocultarem uma alma heroica de
amazona”29, concretizara a sua vocação, contudo, o
seu maior sonho, diz-nos, seria voar num raid a
Sevilha,
logrando
ser a
primeira
aviadora
portuguesa a fazê-lo. Ideia grande face à diminuta
adesão conquistada na recolha do dinheiro
necessário à compra do Havilland que nunca chegou
a ter. Queria voar mas faltavam-lhe as asas. Como
vaticinou: “Estava, pois, o meu sonho mais perto da
realidade”. Afirmava a promissora aviadora no seu
desiderato juvenil. E assim poderia ter sido, não
fora a sua façanha ser pioneira em demasia,
antecipando-se ao “espírito do tempo”, pois a
política aérea e a conjuntura económica portuguesa
comprometeram o sonho, remetendo-o para a
“espuma do tempo”30.
Pioneira aviadora de inegável e meritório valor que
lhe foi reconhecido em vida, e coroado na
intemporalidade, pela designação de primeira
aviadora, que com toda a propriedade conquistou. A
semente fora lançada, a seu tempo daria fruto. Dez
anos volvidos e veríamos surgir no nosso país uma
nova aspirante a voos mais altos: Maria Amélia
Amaral tornar-se-ia, então a segunda aviadora
portuguesa – nova esperança, no horizonte da
aviação no feminino!
1

Do ar, 30 de Dezembro de 1928, p. 5.
A primeira mulher a voar em França foi Elise Roche –
Baroness Raymonde de Laroche (1886-1919) i.e. Mme de
la Roche (obtém o brevet em Março de 1910), na GrãBretanha a Irlandesa Sophie Pierce Evans (1897-1939)
i.e.Lady Sophie (Mary) Heath a quem é concedida a
primeira licença comercial em 1926 pelo ministério
britânico.
3
Trata-se da americana Ruth Elder (1902-1977).
Curiosamente esta pioneira da aviação, em Novembro de
2

1927, passa em solo nacional,
regressando de uma viagem de
resgate após acidente sofrido durante
o voo no seu american girl.
4
Actualidades, 13 de Janeiro de
1929, p. 5.
5
O Globo, 2 de Janeiro de 1930, p. 7.
6
Do ar, 30 de Dezembro de 1928, p.
5.
7
O Povo, 19 de Janeiro de 1929, p. 4.
8
Ibidem.
9
O Povo, 21 de Janeiro de 1929, p. 1.
10
O Povo, 23 de Janeiro de 1929, p.
4.
11
O Povo, 24 de Janeiro de 1929, p.
4.
12
Ibidem.
13
Alma Feminina, nº 4, Julho-Agosto
de 1929, p. 8.
14
Actualidades, 13 de Janeiro de
1929, p. 5.
15
Trata-se, possivelmente, de Julieta Carvalho, subscritora
de Alma Feminina que, por esta altura, trocava
correspondência com a Direcção do CNMP.
16
Actualidades, 31 de Março de 1929, p. 3.
17
O Globo, 2 de Janeiro de 1930, p. 7.
18
Ibidem.
19
Do ar, 30 de Dezembro de 1928, p. 5.
20
Fundado em 16 de Fevereiro de 1914, instituiu-se no dia
do mês seguinte, tendo sido nesse mesmo ano, a 7 de
Maio, aprovada no Senado a organização da Escola
Aeronáutica Militar, englobando os serviços de aeroestação e aviação e cuja criação ocorre no dia 14, embora
somente dois anos mais tarde tivesse começado a
funcionar (veja-se Almiro, F., Resumo técnico histórico da
aviação internacional. Lisboa, Bertrand Irmãos, Lda.,
[1931].
21
Veja-se foto dos corpos directivos (Illustração
Portugueza, nº 421, 16 de Março de 1914, p. 331).
22
O Povo, 21 de Janeiro de 1929, p. 1.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
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Alma Feminina, nº 1, Janeiro-Fevereiro de 1928, pp. 23.
26
Ilustração, 1 de Dezembro de 1927, p. 20.
27
Inaugurado em 11 de Dezembro de 1909.
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Do ar, 30 de Janeiro de 1929, p. 10.
29
Actualidades, de 13 de Janeiro de 1929, p. 5.
30
Do ar, 30 de Dezembro de 1928, p. 5.
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