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1. INTRODUÇÃO

• A Fundação Ana Pereira no âmbito do programa de acção
denominado Plataforma Bioksan efectuou uma acção de
sensibilização e capacitação da população (homens e
mulheres e crianças) em quase todos os Sectores do
país para reforçar os conhecimentos da população sobre
diferentes métodos de proteção individual e prevenção
de COVID-19 e seu impacto na violação de direitos
humanos, sobretudo a Violência Baseada no Género
(VBG);

• No decurso das acções de sensibilização surgiu a
necessidade de realizar um inquérito junto aos
profissionais de Saúde, Educação, Justiça e outros para
avaliar o nível de conhecimento destes no domínio da
VBG.



2. OBJECTIVOS
E RESULTADOS

ESPERADOS

Objetivo geral

Contribuir na formulação 

das estratégias de reforço 

de capacidade das 

entidades intervenientes 

directamente no domínio 

da VBG com vista à 

erradicação de todas as 

suas formas de 

discriminação contra a 

mulher.

Objetivos específicos

Informar todas as meninas e mulheres, através de mensagens,
programas de rádio, televisão, telefone e redes sociais, de que
não estão esquecidas nem a serem deixadas para trás,
revelando-lhes mecanismos de resposta para combater a
crescente onda de violência a que podem estar sujeitas;

1.

2. Análise de atitudes dos mesmos face as situações de VBG.



2. RESULTADOS   ESPERADOS

Avaliado o nível de conhecimentos dos profissionais de Saúde,
Educação e Justiça sobre conceitos da MGF, Casamento Infantil
e Violência Sexual e;

Analisado atitudes dos profissionais de Saúde, Educação e
Justiça face as situações de VBG



3. METODOLOGIA

• Para a selecção de amostra da população alvo foi utilizado o método de selecção aleatória simples,
através do número mínimo estimado para o efeito e representativo a nível nacional e regional;

• Deste modo, foram seleccionados inicialmente para o inquérito 940 profissionais que actuam nos
domínios da Saúde, Educação e Justiça, incluindo as autoridades locais, nomeadamente: Secretários
Sectoriais e outros agentes administrativos incluindo polícias;

• De acordo com esta metodologia, em cada Sector Administrativo foram seleccionados 20
profissionais para serem entrevistados, conforme se segue:

2 Representantes de administração sectorial.

3 Responsáveis de corpo policial incluindo o comandante;

2 Responsáveis do Centro de Acesso à Justiça;

2 Juízes de Tribunal;

4 Professores/as de escola primária;

4 Professores/as de escola secundária;

1 Médico/a e 2 enfermeiros/as que actua no domínio



Região Sector
Questionários 
Estimados a 

preencher por Sector
Total

Tombali 4 20 80
Quinará 4 20 80
Oio 5 20 100
Biombo 3 20 60
Bolama/Bijagós 4 20 80
Bafatá 6 20 120
Gabú 5 20 100
Cacheu 7 20 140
SAB 9 20 180
Total 47 20 940

3. METODOLOGIA



• Realizada uma acção de formação de dois dias (27-28 de Novembro de 2020) destinada
aos Pontos Focais seleccionados. O objectivo da referida formação consiste no reforço
de capacidades dos formandos em matéria de aplicação correta do questionário com
vista a minimizar os possíveis erros na recolha de dados no terreno;

• Processo de formação foi dividido em duas partes: Parte teórica e prático.

4. FORMAÇÃO DOS AGENTES DE TERRENO

Na parte teórica foram abordadas entre outros, principais
conceitos e procedimentos correctos de entrevistas.

Enquanto na parte prática foram feitos exercícios práticos com a
simulação do preenchimento do questionário usando Tablet, através
do aplicativo Google Forms (programa desenvolvido para permitir a
introdução e leitura e envio de dados digitais via rede sem fio).



• Processo de recolha de dados deu início no dia 1 de Dezembro e
terminou no dia 20 do mesmo mês do ano 2020.

• Conforme as instruções dadas, os agentes inquiridores percorreram
todos os sectores administrativos que compõem a respectiva região
atribuída, a fim de inquirir o número previsto.

5. RECOLHA DE DADOS NO TERRENO



• Dados recolhidos e enviados a partir do terreno para a Célula
Central foram constituindo automaticamente a base de dados
que foram importados para EXCEL, permitindo assim o
tratamento e cruzamento das diferentes varáveis e suas
análises.

6. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS



7. PRINCIPAIS RESULTADOS

Foram inquiridos no total 1016 

profissionais em vez de 940 

anteriormente previstos

Gráfico 1: Distribuição da População Inquirida, 
por sexo, %
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Em termos regionais, os dados abaixo mostram que o SAB com 351
inquiridos, representa 34,5% do total, seguido da Região de Cacheu e Oio
com 11,0% e 9,8%, respectivamente. As Regiões com a mais baixa
percentagem são Biombo e Bolama/Bijagós, representando apenas 5,8% e
6,4%,respectivamente.

Tabela 2: Distribuição da população inquirida por 
sexo, segundo Região

Região Sector 
Questionários Estimados 

 
Total 

Questionários 
Preenchidos 

 
Diferença 

Por Sector Total 
Tombali 4 20 80 82 +2 
Quinara 4 20 80 81 +1 
Oio 5 20 100 100 0 
Biombo 3 20 60 59 -1 
Bolama/Bijagós 4 20 80 65 -15 
Bafatá 6 20 120 82 -38 
Gabú 5 20 100 84 -16 
Cacheu 7 20 140 112 -28 
SAB 9 20 180 351 +171 
 Total 47 20 940 1016 +76 

 


		Região

		Sector

		Questionários Estimados



		Total Questionários Preenchidos

		

Diferença



		

		

		Por Sector

		Total

		

		



		Tombali

		4

		20

		80

		82

		+2



		Quinara

		4

		20

		80

		81

		+1



		Oio

		5

		20

		100

		100

		0



		Biombo

		3

		20

		60

		59

		-1



		Bolama/Bijagós

		4

		20

		80

		65

		-15



		Bafatá

		6

		20

		120

		82

		-38



		Gabú

		5

		20

		100

		84

		-16



		Cacheu

		7

		20

		140

		112

		-28



		SAB

		9

		20

		180

		351

		+171



		 Total

		47

		20

		940

		1016

		+76









Gráfico 2: Repartição da população inquirida por grupos etários segundo 
sexo, %
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Tabela 3: Distribuição da população por sexo segundo a profissão

Feminino Masculino Total
Efetivo % Efetivo % Efetivo %

Agente Saúde Comunitária 8 2,3 22 3,3 30 3,0
Assistente Social 8 2,3 2 0,3 10 1,0
Enfermeiro/a 57 16,1 29 4,4 86 8,5
Juiz/a 6 1,7 20 3,0 26 2,6
Médico/a 11 3,1 30 4,5 41 4,0
Parteira 15 4,2 0 0,0 15 1,5
Polícia 37 10,5 125 18,9 162 15,9
Professor/a escola primária 134 38,0 173 26,1 307 30,2
Professor/a escola secundária 60 17,0 183 27,6 243 23,9
Psicólogo/a 0 0,0 5 0,8 5 0,5
Outro 17 4,8 74 11,2 91 9,0
Total 353 100,0 663 100,0 1016 100,0



MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA
A Mutilação Genital Feminina (MGF), também
conhecida na Guiné-Bissau como “Fanadu di
Mindjer” é definida como todos os
procedimentos que envolvem a remoção
parcial ou total da genitália feminina externa
ou outra lesão nos órgãos genitais femininos
por razões culturais ou outras não médicas.

Qual é a definição de Mutilação Genital Feminina?

74,0

19,7

6,3

São todos os procedimentos que envolvem a
remoção parcial ou total da genitália feminina
externa ou outra lesão nos órgãos genitais
femininos por razões culturais ou outras não
médica.

É uma tradição que tem de ser cumprida por
todas as mulheres de uma determinada
etnia

São procedimentos que envolvem a remoção
parcial ou total dagenitália feminina para
tornar a mulher mais pura

Gráfico 3: Respostas Obtidas da População Inquirida sobre a Definição 
de Mutilação Genital Feminina, em %



RISCO DE HEMORRAGIA DURANTE O PARTO

Gráfico 4: Distribuição percentual de respostas quanto ao risco de 
hemorragia durante o parto de mulher submetida a MGF
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CONHECIMENTO DA LEI CONTRA A MGF

Em termos de conhecimento sobre a existência ou não de uma lei no país que
pune a prática da MGF (Gráfico 6), dos 1.016 inquiridos, um total de 907,
correspondendo a 89,3%, afirmou que existe Lei, aprovado pelo Parlamento
Guineense no ano de 2011, que pune a prática de MGF. Um número de 55
(5,4%), respondeu que não existe a lei e um total quase igual declarou que não
sabe se existe ou não.

Gráfico 5: Conhecimento da existência da Lei sobre a punição da 
prática da MGF, por Região
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Situação 1: Consulta Médica

Durante a consulta de avaliação de uma criança de 2 anos
de idade, o médico nota uma alteração na zona genital
feminina. Ele pergunta os pais e estes dizem que a criança
caiu e se magoou. O que o médico deve fazer?

Gráfico 6: Opiniões dos entrevistados sobre qual devia ser a atitude 
do médico perante a situação de MGF por sexo, %

8,8 11,4 10,5
13,4

9,6 10,9

77,8 78,9 78,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Feminino Masculino Total

Aceitar a resposta dos pais e
concluir a avaliação

Dizer aos pais que sabe que
foi MGF, mas como já foi
consumado não vai fazer
nada e pede para não
fazerem nas futuras filhas.

Sinalizar a criança como caso
de Mutilação Genital
Feminina (MGF) e
encaminhar para as
autoridades



CASAMENTO INFANTIL

Casamento infantil se refere aos indivíduos
(mulheres e homens) que se casaram ou se
uniram pela primeira vez antes dos 18 anos
de idade.

Qual é a definição de Casamento Infantil?

Gráfico 7: Conhecimento dos profissionais sobre a definição de 
Casamento Infantil, %
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Casamento infantil se refere aos
indivíduos (mulheres e homens) que se
casaram ou se uniram pela primeira vez
antes dos 18 anos de idade.

Casamento infantil se refere aos
indivíduos (mulheres e homens) que se
casaram ou se uniram pela primeira vez
antes dos 18 anos por obrigação.



CASAMENTO POR OBRIGAÇÃO DOS PAIS

Tabela 4: Distribuição da respostas dos respondentes se os pais 
dando casamento a sua filha independentemente da idade, constitui a 

violação do direito da criança, por sexo, % 

Feminino Masculino Total
Efectivo % Efectivo % Efectivo %

Sim 345 98,3 654 98,3 999 98,3
Não 2 0,6 7 1,1 9 0,9
Não, porque os pais têm toda a autoridade em 
casar a sua filha independentemente da idade. 4 1,1 4 0,6 8 0,8

Total 351 100,0 665 100,0 1016 100,0



VIOLÊNCIA SEXUAL Violência Sexual é a mais cruel forma de
violência depois do homicídio, porque é a
apropriação do corpo da mulher – isto é,
alguém está se apropriando e violentando o
que de mais íntimo lhe pertence. Muitas
vezes, a mulher que sofre esta violência tem
vergonha, medo, profunda dificuldade de
falar, denunciar ou pedir ajuda.

Definição de Violência Sexual da OMS:

Gráfico 8: Conhecimento dos profissionais sobre a 
definição da Violência Sexual, %

Normalmente, a Violência Sexual é 
um acto da violação do direito da 
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natureza sexual que é cometido
contra vontade de outrem por uma
pessoa desconhecida"
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natureza sexual que é perpetrado 
contra vontade de outrem



RELAÇÃO SEXUAL SEM CONSENTIMENTO

Tabela 5: Opinião dos respondentes que acreditam que se o marido 
obriga esposa ter relação sexual constitui a violação sexual ou não

por sexo, %

Feminino Masculino Total
Efetivo % Efetivo % Efetivo %

Sim 333 94,9 636 95,6 969
95,

4
Não 11 3,1 17 2,6 28 2,8
Não, porque o marido não precisa 
do consentimento da mulher.

7 2 12 1,8 19 1,9

Total 351 100 665 100 1016 100



VIOLÊNCIA SEXUAL

Gráfico 9: Respostas em situação quando a violação sexual ocorrida 
sobre uma jovem de 17 anos não virgem constitui ou não a violação 

sexual por sexo, %
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CONCLUSÕES/ RECOMENDAÇÕES

Analisando as respostas dos inquiridos sobre os três conceitos: a) MGF; b) Casamento Infantil e
c) Violência Sexual, pode-se concluir que as definições dadas pela maioria dos entrevistados
coincidem com as definições convencionais dos três conceitos. Porém, continua haver entre os
profissionais inquiridos a dificuldade de dar resposta correcta as questões colocadas sobre esta
matéria;

As respostas dos entrevistados sobre o conhecimento da existência da Lei que pune a prática da
MGF na Guiné-Bissau mostram que quase 11% de profissionais que actuam nos domínios de VBG
desconhecem a existência desta Lei. O que não deixa ser preocupante considerando o tempo da
sua aprovação até então. Com esta constatação, será que a referida Lei foi suficientemente
divulgada a nível nacional?

Considerando as respostas dadas sobre a Violência Sexual na situação 4 (uma jovem de 17 anos
que se queixa que foi violada pelo vizinho …) nota-se que a percentagem de respostas afirmativas
dadas entre mulheres é mais baixa em comparação com a dos homens. Com isso presume-se que
ainda há profissionais mulheres com dificuldades de distinguir corretamente casos de Violência
Sexual contra mulher.

Que seja desenvolvido mais ações de reforço de conhecimento dos profissionais no domínio 
da Violência Baseado no Género (VBG).



Muito obrigada pela vossa atenção!

Fim!
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