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Este mês falamos de…               Mutilação Genital Feminina  
Serviços: 

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Boletim Informativo 

Repositório Prevenção Violência no 
Namoro 

Monografias | Consulta local  

O risco e o perigo na criança e 
na família   
 
Coordenação: Fátima Xarepe, Isabel 
Freitas e Costa, Maria do Rosário Oliveira 
Morgado  
 
Data: 2017 
 
Esta obra figura várias situações de risco 
frequentes na violência familiar e nos 
maus tratos infantis.  
 
(Consulta local) 

WHO  
Guidelines on the                 
management of health          
complications from female 
genital mutilation  
 
Autor: OMS-World Health Organization  
 
Publicação: Geneve: OMS - Suiça 
 
Data: 2016  
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Cicatrizes de Mulher 
 

Autora: Sofia Branco 

Publicação: Lisboa, Público, 2006 
 
Trabalho de investigação, pela primeira 
vez escrito em Portugal, sobre a mutilação 
genital feminina. A autora realizou              
reportagens em Portugal e Guiné-Bissau. 
Incluí três testemunhos de mulheres         
submetidas à mutilação genital.  
 

(Consulta local) 

Mutilação Genital Feminina  
Análise dos casos registados na PDS/
RSE- PP 2014 - 2017  
 
 

Publicação: Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde 

 
Data:  2018 
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Mutilação Genital Feminina            
Prevalências, dinâmicas              
socioculturais e recomendações 
para a sua eliminação  

Publicação: Lisboa: Faculdade Ciências 
Sociais e Humanas - Universidade Nova 
de Lisboa e CIG 
 
Data: 2015 
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Campanha #Nãocorteo futuro  

Julho, para muitas pessoas e crianças, é mês de férias, mesmo se este ano com a pandemia 
COVID-19 os hábitos estejam um pouco alterados. Porém, para populações que não querem 
alterar as suas tradições, este período de férias pode apresentar-se como uma cruel ameaça 
para a vida de muitas meninas, e muitas mulheres. O Relatório do FNUAP sobre a situação 
da população mundial 2020 “Contra a minha vontade: desafiando as práticas que                    
prejudicam mulheres e meninas e impedem a igualdade” alerta para que no ano de 2020 
cerca de “4,1 milhões de meninas e mulheres correm o risco de serem submetidas à prática 
[da MGF]” (p.66).  

Inês Leitão  realizou o documentário “Este é o meu corpo”, que parte de muitas histórias de 
vida de mulheres e famílias afetadas pela Mutilação Genital Feminina. Profissionais,               
investigadoras e ativistas são também documentos vivos desta realidade que afeta              
globalmente mais de 200 milhões de meninas e mulheres. Vamos contribuir para a                      
irradicação desta prática.  

Conheça, nesta edição, as publicações e outros materiais sobre esta temática. Boas leituras! 

A campanha “Não corte o futuro!” relançada nos aeroportos 
portugueses, pretende alertar para as consequências desta 
prática tradicional nefasta no bem-estar e na saúde de meninas 
e mulheres, mobilizando organizações e profissionais para o 
trabalho que é preciso fazer concertadamente para a sua            
erradicação.  

A mutilação genital feminina, 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. Nos países onde se             
pratica a mutilação genital feminina esta é uma manifestação 
de desigualdade de género profundamente enraizada em                    
estruturas de ordem social, económica e política. 

Conheça os materiais da campanha aqui. 

Contra minha vontade 
Desafiando as práticas que            
prejudicam mulheres e meninas 
e impedem a igualdade 
 

Situação da população mundial 2020 

 
Publicação: UNFPA-Fundo de População 
das Nações Unidas 
 
Data: 2020 
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