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BARREIRO Hoje no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, com a presença de dois secretários de Estado 

Dia Internacional de Tolerância Zero 
à Mutilação Genital Feminina
OGoverno, através doSe-

cretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saú-

de, Fernando Leal da Costa, e
da Secretária de Estado dos As-
suntos Parlamentares e da
Igualdade, Teresa Morais, as-
sinala hoje o Dia Internacional
de Tolerância Zero à Mutilação
Genital Feminina (MGF) com
uma sessão evocativa no Hos-
pital de Nossa Senhora do Ro-
sário, no Barreiro.

A iniciativa visa sensibilizar e
intensificar a formação junto
dos profissionais de saúde so-
bre a Mutilação Genital Femi-
nina, uma prática que viola di-
versos princípios consignados
em vários instrumentos inter-
nacionais, designadamente a
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, a Convenção
sobre os Direitos da Criança e
a Convenção do Conselho da

Europa para a Prevenção e o
Combate à Violência contra as
Mulheres e a Violência Do-
méstica, recentemente ratifi-
cada por Portugal.

Uma conferên-
cia sobre “Saúde
– Conduta e Res-
posta nas Comu-
nidades”, que terá
como oradora Li-
sa Vicente, da Di-
reção-Geral da
Saúde, comple-
menta o progra-
ma deste encon-
tro, que contará
ainda com a par-
ticipação da presidente da Co-
missão para a Cidadania e
Igualdade de Género (CIG), Fá-
tima Duarte, e da Subdiretora-
Geral da Saúde, Graça Freitas. 

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde, estima-se que

cerca de 140 milhões de mu-
lheres, raparigas e meninas te-
nham já sido sujeitas à MGF,
sendo que em África três mi-
lhões se encontrem anual-

mente em risco
de vir a sofrer
esta prática reali-
zada em 28 paí-
ses do continente
africano e, pon-
tualmente, em al-
guns países da
Península Arábi-
ca e em algumas
regiões asiáticas. 

Em Portugal, à
semelhança de

outros Estados europeus onde
residem comunidades oriun-
das de países onde a MGF é um
procedimento corrente, esta
prática também conhecida
como excisão é um crime pu-
nido com pena de prisão. DEBATE. Iniciativa pretende sensibilizar os profissionais da saúde para o problema
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Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro 

da Saúde, 
Fernando Leal 

da Costa, 
e da Secretária de 

Estado dos Assuntos 
Parlamentares 

e da Igualdade, Teresa
Morais presentes


