REPÚBLICA DA

GUINÉ-BISSAU

Ministério da Justiça

HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INTERNA DA GUINÉ-BISSAU FACE
ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS:
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
(CDC)
CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER (CEDAW)

Consultores: Helena Neves Abrahamsson e Vasco Biaguê

RELATÓRIO DA EQUIPE DE TRABALHO QUE PROCEDEU A
AUSCULTAÇÃO DO GRUPO-ALVO
VERSÃO PRELIMINAR

Por:
Vasco Manuel Evangelista Biaguê (Coordenação)
Fernanda Maria da Costa
Anette Lopes
Leonilde Indira Vaz Bandeira
Mariama Baldé

MAIO DE 2012
1

ÍNDICE

Conteúdo

Páginas

1. Considerações Introdutórias
2. Contexto e Justificação do Estudo
3. Abordagem/Metodologia
4. Tempo de Execução do Estudo
5. Localidades auscultadas: razões da escolha
6. Identificação e caracterização dos entrevistados
alvo/entidades estatais/organizações não governamentais

(público

–

7. Constrangimentos na Execução do Programa de Auscultação
8. O Processo de harmonização da Legislação Nacional face às
Convenções Internacionais (CDC): necessidade de uma abordagem
integrada/participada
9. A situação global da criança no contexto Bissau – guineense: uma
abismal diferença entre as proclamações legais e a realidade local.
Indispensabilidade de mudanças
10. Indicação das medidas a serem implementadas de molde a concretizar o
Processo de Harmonização: das medidas de âmbito legislativo, de
vertente económico-social à sensibilização. As três facetas de uma
intervenção.
11. Nótula sobre a situação da mulher no contexto da sociedade guineense
12. Principais Conclusões
13. Em jeito de recomendações: leis, autoridade do Estado, medidas de
âmbito económico e social…várias medidas um único alvo.
14. Anexos
15. Índice

2

ABREVIATURAS E SIGLAS
AMIC- Associação de Amigos da Criança
ANP- Assembleia Nacional Popular
B.O - Boletim Oficial
C.C - Código Civil
C.P- Código Penal
C.P.P- Código de processo Penal
CADBC -Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar das Crianças
CDC - Convenção de Direito das Crianças
CEDAW- Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as

Mulheres

CNPN -Comité Nacional contra a Prática Nefasta
CRGB - Constituição da República da Guiné-Bissau
DENARP II - Documento de Estratégia Nacional de Redução de Pobreza II
DUDH- Declaração Universal dos Direitos Humanos
FNUAP- Fundo Nações Unidas para a População
IGT -Inspecção Geral do Trabalho
IMC- Instituto de Mulher e Criança
INEC- Instituto Nacional de Estatísticas e sensos
LGT- Lei Geral de Trabalho
MICS – Indicadores Múltiplos
MMSFLP- Ministério da Mulher, Solidariedade, Família e Luta Contra a Pobreza
OIM- Organização Mundial para a Migração

3

OIT- Organização Internacional do Trabalho
OMS- Organização Mundial de Saúde
ONG- Organização Não Governamental
PAM – Programa Alimentar Mundial
PFCDC- Protocolos Facultativos da Convenção sobre os Direitos das Crianças
PNIEG- Política Nacional para a Igualdade e Equidade do Género
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
REJE- Rede Jovens Educadores
RENLUV- Rede Nacional de Luta contra a Violência
SAB- Sector Autónomo de Bissau
SNTLS- Secretariado Nacional Técnico de luta contra SIDA
UEMOA- União Económica e Monetária dos Estados da África Ocidental
UNDM -União Nacional dos Deficientes Menores (UNDM)
UNICEF- Fundo de Nações Unidas para Infância
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1. Considerações Introdutórias

Para quando a conclusão do Processo de Harmonização? O que é que é preciso
fazer para que, de uma vez por todas, se possa dizer que as leis da Guiné-Bissau que
protegem e promovem os direitos da criança e da mulher estão em sintonia com as
Convenções Internacionais, nomeadamente a CDC e a CEDAW1? Mas afinal de
contas a Harmonização, enquanto processo, por si só constitui a chave para a
resolução de todos os problemas com que se defronta a criança guineense? Caso a
resposta a esta questão seja negativa, como é natural que seja, quais as medidas que
o Estado da Guiné-Bissau deverá adoptar no sentido de implementar os mecanismos
de protecção e promoção dos direitos das crianças no nosso país? É possível falar-se
da combinação entre as duas realidades? Por um lado, a harmonização das leis que
protegem e promovem os direitos das crianças e, por outro as medidas estatais que,
efectivamente, combatam todo um conjunto de práticas que ponham em causa os
direitos das crianças nas suas múltiplas dimensões? E qual a situação das mulheres,
isto tomando em consideração às práticas enraizadas na nossa sociedade?
Eis, entre outras as questões, o que nos propusemos responder e fazer luz no
presente Relatório, que constitui o resultado de um trabalho de pesquisa realizado
no terreno durante largas semanas com o propósito de ouvir as comunidades locais
sobre a problemática de protecção dos direitos das crianças e das mulheres no nosso
país, mas acima de tudo, de quais as medidas que a mesma comunidade considera
adequadas e eficazes de forma a combater e, consequentemente, diminuir as práticas
que violem os seus direitos.
Como se pode ver, a preocupação que presidiu a realização deste inquérito não se
confina exclusivamente à questão da implementação dos mecanismos legais em
vigor no nosso país, e também da melhor forma e mecanismos para que estas
1

A CDC foi adoptada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989 e ratificada

pelo Estado da Guiné-Bissau, pela Resolução 6/90 de 18 de Abril de 1990, do Conselho de Estado; e a
CEDAW “”%&#%&”&&/”/&.
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medidas sejam levadas ao conhecimento do público, principais destinatários, como
também, foi igualmente propósito deste inquérito tentar identificar as possíveis
medidas que poderão ser levadas a cabo pelo Estado guineense com vista a
melhorar as condições de aplicabilidade prática dos instrumentos legais internos,
como também das medidas destinadas a melhorar substancialmente as condições de
vida das populações locais, em todas as vertentes.
O Grupo de Trabalho que teve em mãos este árduo empreendimento procurou,
dentro das possibilidades que lhe foram oferecidas, servir de veículo transmissor
daquilo que foram as constatações no terreno e as recomendações das comunidades,
porquanto só assim é que se poderá chamar atenção das autoridades para a
importância e necessidade de se alterar o actual estado das coisas, nomeadamente
no que ao investimento público em áreas sociais diz respeito.
Daí que, em jeito de advertência, conviria que se dissesse que, a nossa preocupação
fundamental foi a de traduzir o mais fielmente possível aquilo fomos ouvindo das
pessoas e entidades inquiridas tentando sempre evitar confundir aquilo que são os
nossos sentimentos e juízos de valor pessoais sobre as questões abordadas, em
alguns casos dramáticos, com o sentimento geral das populações locais sobre as
mesmas questões. Porque aquilo que interessa aqui é tão só veicular as opiniões
recolhidas junto das comunidades e fazer com que essas opiniões cheguem junto
dos decisores públicos e junto de outras entidades (pública ou privada) que lidam
mais directamente com a problemática da infância e mulher, de forma a que o
processo de harmonização seja acompanhada por medidas que impliquem a sua
concretização e favoreçam a protecção e promoção dos direitos desta franja
vulnerável da nossa população.

2. Contexto e Justificação do Estudo
A primeira questão colocada no ponto anterior, que tem que ver com o timing do
processo de harmonização, não foi de todo inocente. Na verdade, não é de hoje que
este processo está a decorrer, pois, já houve uma tentativa de proceder à
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harmonização das legislações internas que protegem as crianças face às Convenções
internacionais, que não foi de todo bem sucedida, esperando-se desta feita que se
possa alcançar a tão almejada harmonização no fim do actual processo.
A aprovação, em 20 de Novembro de 1989 de uma Convenção Internacional
exclusivamente destinada à protecção dos direitos das crianças, e da CEDAW, em
1985, pela sua importância e significado, não pode deixar de constituir um
momento importante e traduz a consolidação da perspectiva segundo a qual a
protecção os direitos das crianças e das mulheres, abrangendo uma camada
específica do tecido populacional mundial, não deveria confinar-se unicamente aos
territórios estaduais, mas antes deve ser uma preocupação de toda a comunidade
internacional. É a perspectiva universalista ou internacionalista dos direitos das
crianças e das mulheres.
A protecção internacional dos direitos das crianças e das mulheres não se resume,
exclusivamente, à CDC e à CEDAW, pois, existem, quer ao nível regional, quer no
âmbito internacional inúmeros documentos que atestam este compromisso assumido
pelo mundo em prol destas camadas. À título meramente ilustrativo pode-se dizer:
Como antecedentes da CDC, temos: a Declaração sobre os Direitos da Criança da
Sociedade das Nações, de 1924, e a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959,
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para comemorar o trigésimo
quinto aniversário da Declaração de 1924. Ainda temos, quer a título internacional,
quer regional:
•

A Convenção Europeia para o Exercício dos Direitos das Crianças (Conselho
da Europa), de 1996;

•

Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-estar da Criança (Organização da
Unidade Africana), de 1990;

•

Declaração de Jomtien sobre a Educação para Todos (ONU), 1990;

•

A Convenção Americana dos Direitos do Homem de 1969, no seu artigo 16º.
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•

O Protocolo à Carta africana dos Direitos Humanos da Mulher em África
(assinada em 2007)

•

Carta da Juventude Africana;

•

Protocolo opcional à Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças
respeitante ao Envolvimento das Crianças em conflito armado, de 2000;

•

Protocolo opcional ao Convenção internacional sobre os direitos da Criança
respeitante a venda de crianças, prostituição da criança e e a pornografia
com criança, de 2000;

•

Regras Mínimas de Prevenção da Delinquência Juvenil (Regras de Riyadh),
adoptado pela Assembleia Geral, Resolução 45/112 de 14 Dezembro 1990.

No que à protecção dos direitos das mulheres diz respeito, podemos elencar, entre
muitos outros, os seguintes documentos de âmbito internacional de regional:
•

Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, adoptada pela
Assembleia Geral em 20 de Dezembro de 1952;

•

Convenção sobre a maternidade, de 1952;

•

Convenção contra a tortura e outro tratamento ou sanção cruel, desumano ou
degradante, de 1984;

•

Protocolo Facultativo à Convenção sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher, de 2000;

•

Protocolo adicional à Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos
Povos respeitante aos Direitos da Mulher, 2003;

•

Convenção sobre a Nacionalidade das Mulheres Casadas, adoptada pela
Assembleia Geral em 29 de Janeiro de 1957;

•

Convenção sobre o Consentimento no Casamento, Idade Mínima para o
Casamento e Registo dos Casamentos, adoptada pela Assembleia Geral em 7
de Novembro de 1962;
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•

Criação da Comissão para o Estatuto das Mulheres, de 21 de Junho de 1941
(E/RES/2/11 do ECOSOC);

•

Resolução 1325/Mulher, Paz e Segurança;

•

Resolução 1820 / Mulher, Paz, Segurança;

•

Resolução 1888 / Mulher, Paz, Segurança.

Contudo, como já enfatizamos noutro lugar, a adopção desses instrumentos
internacionais de carácter específico não implica que os grupos alvos a que se
destinam não beneficiem, ou deixem de beneficiar, de outros direitos constantes em
disposições normativas quer de carácter nacional, quer internacional, mais
concretamente as normas constitucionais (vide os artigos 24º, 25º e segs. da CRGB
ou o artigo 2º e segs. da Declaração Universal dos Direitos do Homem, bem como
outros documentos de âmbito internacional ou regional);
Hoje, no que a estes grupos dizem respeito, eles deixaram de ser considerados
beneficiários passivos mas sim activos dos direitos, podendo directamente
reivindicar esses direitos, sem necessidade de qualquer interposição, no sentido
desnecessidade de o exercício desses direitos depender da vontade deste ou daquele
sujeito.
A Guiné-Bissau, enquanto Estado, assumiu vários compromissos internacionais em
matéria de protecção e promoção dos direitos das crianças e mulheres. Muitos
documentos assinados pelo nosso Estado, requerem para valerem no nosso
ordenamento jurídico, da intervenção positiva do Estado no sentido de transformar
esses documentos internacionais num diploma normativo com validade interna.
É um facto indesmentível que a adopção da Convenção das Nações Unidas relativa
aos Direitos da Criança bem como a adopção da Convenção das Nações Unidas
para a Eliminação de todas as Discriminações contra a Mulher constituíram um
marco indelével na assumpção por parte da nossa aldeia global de um compromisso
quanto à necessidade de se dar uma nova roupagem à protecção destas camadas
mais vulneráveis do tecido populacional mundial.
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Ora, em virtude da assumpção desses compromissos por parte do nosso Estado, ele
simplesmente não pode deixar de implementar políticas e medidas que visem a
concretização dos comandos constantes desses documentos internacionais
assumidos pelo Estado guineense. E um desses comandos diz respeito justamente ao
aspecto da harmonização.
Na verdade, é obrigação do Estado da Guiné-Bissau apresentar periodicamente, isto
é de 5 em 5 anos, um relatório sobre a aplicabilidade da CDC no seu território,
tendo, até à data presente, apresentado apenas 2 relatórios (1 em 2007, e outro em
2010 – vide o artigo 44º da CDC).
Porém, várias etapas foram cumpridas pelo país antes e depois da ratificação, ainda
na década de 90, da CDC. Isto é, o país, para dar seguimento aos compromissos
assumidos internacionalmente nesta matéria, foi adoptando um conjunto de medidas
que visavam exclusivamente à protecção da infância no nosso país, salientando
desde logo, a criação Comité Interministerial para a Protecção da Infância (CIPI),
em 1987, a ratificação, pelo Conselho de Estado, em 1990, da CDC, a criação do
Comité Nacional para a Infância, no mesmo ano, até, a apresentação e validação,
em 2011, pelo grupo das ONG’s que trabalham no domínio da infância do relatório
alternativo das ONG’s sobre a implementação da CDC2.
Tudo isto demonstra com uma nítida clareza que o nosso país, não obstante ter
ainda um longo percurso a fazer até o processo de harmonização ficar concluído,
deu passos significativos no sentido de demonstrar o quão é importante para as
nossas

autoridades

a

concretização

dos

compromissos

assumidos

internacionalmente.
Resulta como uma das recomendações feitas em Genebra à propósito do processo
da harmonização que a Guiné-Bissau deverá proceder, o quanto antes, a
2

Vide sobre as etapas percorridas pelo nosso país até à validação do referido relatório alternativo, para
maiores desenvolvimentos, Relatório Alternativo sobre a Implementação da Convenção das Nações Unidas
Relativa aos Direitos da Criança na Guiné-Bissau, Coord. Laudolino Carlos Medina, Bissau, Janeiro 2011,
pp. 3-6.
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compatibilização da sua legislação interna de protecção da infância e da mulher
face às convenções internacionais ratificadas pelo nosso país.
O relatório que agora se apresenta à discussão pública, pese embora com muito
atraso, resulta da materialização desse compromisso assumido internacionalmente
pelo nosso Estado.
Importa pois salientar que o processo de harmonização, apesar de, por si só, não
constituir uma rampa de salvamento definitivo no que ao cumprimento da tarefa de
harmonização diz respeito, é todavia um primeiro passo para que os direitos da
criança e da mulher saiam protegidos na nossa comunidade.
Constitui este o passo intermédio no cumprimento do calendário traçado no âmbito
do processo de harmonização. Isto porque, de acordo com o plano estratégico
previamente adoptado, o processo de harmonização seria executado de acordo com
as seguintes etapas:

Uma primeira fase de auscultação às instituições e das entidades que trabalham no
domínio da infância e da mulher sobre o que tem vindo a ser feito neste domínio, na
justa medida porque a primeira constatação feita pela equipa de trabalho
demonstrou desde logo que, uma das principais preocupações a ter em consideração
tem que ver com a multiplicidade de iniciativas que várias entidades, quer estatais
quer não estatais, têm levado a cabo.
Depois, e porque a processo de harmonização não poderá ser executado sem que o
grupo-alvo sem a participação das comunidades locais, principal alvo de todo este
processo, engendrou-se uma segunda fase, a fase da auscultação, que passa
necessariamente pelo contacto com os destinatários de todas as medidas que
futuramente irão ser implementadas neste domínio.
É de salientar que, durante a execução desta segunda fase do processo de
harmonização, a equipa de trabalho pôde constatar o quão é elementar o
conhecimento e compreensão dos mecanismos de protecção e promoção dos
11

direitos da criança e mulher, mesmo ao nível das autoridades locais, Foi-nos
possível detectar uma ausência de informação e sensibilização à todos os níveis
preocupante, o que requer, do nosso ponto de vista, uma outra abordagem por parte
das autoridades e das próprias organizações de trabalham nesta matéria.
Perspectivou-se igualmente uma terceira fase que será executada após a segunda
fase e que consistirá, basicamente na análise e discussão dos resultados da segunda
fase, como quem diz do presente relatório, e na apresentação de propostas concretas
de qual o rumo que o processo de harmonização deverá seguir. Isto é, olhando para
aquilo que foram as respostas das comunidades locais durante a fase dos inquéritos
e para análise que os consultores fizeram de todo o processo, determinar qual o
rumo a seguir em matéria da harmonização. Ou seja, sopesando as vantagens e
desvantagens de cada opção em presença, deve-se partir para a adopção de um
código de protecção de menores ou não? Eis a grande questão.
O relatório que agora se leva à discussão pública é produto de semanas de trabalho
de auscultação junto às comunidades, trabalho esse realizado entre as primeiras
semanas de Julho e que, por razões várias, se prolongou até o mês de Novembro, e
cujo o relatório final, com muitos atrasos, se está agora a apresentar.

3. Abordagem /Metodologia

Qualquer trabalho que pretenda fazer e que se ambicione atingir os resultados
preconizados mister se torna traçar uma estratégia para melhor se concretizar os
resultados pretendidos.
Tratando-se de um estudo no terreno e que pressupõem um contacto directo com a
população local, em muitos casos sem um nível de escolaridade suficiente que lhes
permitam compreender determinados tipos de linguagem, revelou-se necessária a
adopção de estratégias de abordagem o mais simples possível por forma a que a
linguagem a ser adoptado não possa adensar na mente dos nossos interlocutores
equívocos desnecessários e que, ao invés de servir para o esclarecimento dos
12

mesmos quanto aos propósitos visados com o processo, servem ainda mais criar
zonas cinzentas em termos de compreensão os objectivos da missão de auscultação.
Foi com base neste pressuposto que, antes da deslocação ao terreno, fez-se todo um
conjunto de preparativos com vista a que a missão da auscultação possa decorrer
sem grandes sobressaltos e que os resultados obtidos reflictam os objectivos
preconizados para este processo.
Conforme já vinha previsto no Plano Estratégico, haveria que se realizar uma
terceira fase que culminaria com a apresentação de propostas concretas de
harmonização, propostas essas que poderiam desembocar na adopção de um código
de protecção de crianças e na harmonização das legislações que protegem as
mulheres com a CEDAW.
De referir que a concretização das terceira e quarta fases dependia largamente da
forma como a segunda fase era executada. Isto é, depositou-se grandes esperanças
naquilo que seria os resultados da segunda fase, pois, reputou-se de extrema
importância ouvir o que é que a comunidade local tem para dizer a respeito não só
do processo, como também e acima de tudo da forma como as leis são aplicadas no
nosso país. E sobre este aspecto em particular, deve-se ressaltar, conforme se verá
mais a frente, que há uma grave e preocupante falta de conhecimento das leis em
vigor neste país em matéria de protecção e promoção dos direitos da criança e da
mulher, mesmo ao nível das autoridades, e mais ainda do mecanismos para fazer
valer os seus direitos.
Quando, perante uma situação de casamento precoce e forçado em que a vítima
consegue escapar dos familiares indo pedir socorro às forças da autoridade por
intermédio das entidades religiosas, a população em fúria decide invadir a esquadra
da polícia, como se aquele acto de dar casamento fosse a coisa mais natural do
mundo, que se pode fazer para alterar este estado de coisas?
Como as soluções não são encontradas da noite para o dia, isto no sentido de tudo
aquilo que se traçar a partir dos escritórios poder não ter ressonância na vida prática,
ouvir os principais visados em todo este processo teve o condão de permitir
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perceber até que ponto, em face das gritantes situações dos desrespeitos dos direitos
destas camadas mais vulneráveis da nossa sociedade têm sido preocupação das
forças de autoridade, das organizações não governamentais, das entidades
religiosas, e da própria sociedade no seu todo.
Ora, olhando para o plano estratégico e para a ambição patente aquando da sua
elaboração, nomeadamente na identificação do grupo-alvo e das entidades, estatais
ou não, que deveriam ser alvos de auscultação, ver-se-á que o estudo programado
pretendia atingir uma margem muito alargada do referido grupo-alvo e ter uma
visão mais completa possível da situação da criança e da mulher no nosso país.
Tomando em consideração os objectivos fixados na realização do presente estudo e
atento à diversidade cultural do tecido populacional Bissau – guineense, aliado a
conjuntura desenvolvimentista inerente a cada localidade geográfica em concreto,
houve que fazer algumas opções de base de forma a que o estudo de cada região ou
localidade reflectisse a realidade local e aparecesse deslocado dentro do computo
global do inquérito e das próprias conclusões do estudo. Essa preocupação motivou
contudo que, em colaboração com o ponto focal previamente identificado em cada
região objecto de auscultação, se efectuasse um breve estudo de cada região em
concreto de molde a efectuar uma triagem do grupo-alvo contanto que se saiba que
o mesmo pode variar, e varia mesmo, de localidade para localidade.
Em função disso, e para além daquilo que se vai dizer mais à frente, que locais
foram privilegiados para o efeito de inquirição?
Segundo o previsto no Plano Estratégico, nomeadamente à propósito desta matéria
em concreto, a audição deveria ser levada a cabo nos diversos locais fosse possível
um contacto mais directo com o grupo-alvo, sendo certo que, em alguns casos,
nomeadamente no caso das crianças vítimas de violência, seja de que tipo for, a
auscultação só deverá ser feita em caso de haver plena segurança de que as
condições estão reunidas para tal, tais como: a confiança entre aquelas crianças e os
entrevistadores/ras; o firme consentimento das vítimas e das respectivas famílias;
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total vontade de colaboração por parte das mesmas, conscientes e confiantes do que
estão a fazer e para que servirão as entrevistas3.
Uma vez reunidos todos estes pressupostos, estarão então reunidas as condições
para a execução dos trabalhos.
E foi de facto o que se fez, porquanto antes de cada deslocação ao terreno, como
ponto de partida, fez-se um contacto prévio com a localidade que irá ser objecto de
auscultação, contacto esse que se destinava exclusivamente à identificação com
algum rigor do grupo-alvo, e bem assim das entidades, estatais e não estatais, que
seriam objectos de inquirição de molde a que, no momento da auscultação
decorresse com a normalidade desejável.
No que tange concretamente às técnicas usadas durante a inquirição, o grupo de
trabalho, tomando em consideração a não homogeneidade dos inquiridos, sentiu-se
na obrigação de efectuar uma combinação de várias técnicas simultaneamente
adaptando-as a cada caso em concreto, pois, em última circunstância, o que acabou
por prevalecer foi a adaptação a cada caso em concreto das técnica a usar.
É com base neste pressuposto que toda a operação foi montada, como se verá logo a
seguir.
Assim, em face dos objectivos visados neste estudo e dos termos de referência do
mesmo, e após uma análise atenta de toda a realidade envolvente, as técnicas de
recolha dos dados passou necessariamente não só pela elaboração de questionários
(traduzidos nos inquéritos que foram realizados – ver o anexo), mas também na
elaboração de um guião de entrevistas, no caso de os inquiridos serem indivíduos
que não tenham um nível de escolaridade que lhes permitam responder os
questionários, estes dirigidos, sobretudo, aos adolescentes que já estejam em
condições de responder ou preencher satisfatoriamente os questionários.
3

Para garantir a confidencialidade dos inquiridos, bem como das informações prestadas, as identidades das

crianças e jovens pertencentes a este grupo não figuraram nos formulários do inquérito.
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Estes dados, que reputamos primários, isto é permitindo um contacto mais directo
com o grupo alvo, foram coadjuvados e complementados por outros elementos,
nomeadamente por fotografias (enquanto rosto visível da realidade local e do drama
que a população - alvo, em muitos casos, tem vivido), e por elementos
bibliográficos, mais concretamente os estudos já realizados sobre cada assunto em
concreto, os relatórios das organizações que lidam mais de perto com cada grupo
em particular, enfim, qualquer elemento que sirva para dar uma maior densidade
informativa ao presente relatório.
É natural que um estudo desta natureza, pela sua dimensão e pelos objectivos
traçados para sua execução, seja precedido de uma prévia coordenação das várias
técnicas a usar, o que pressupõem que os inquiridores sejam preparados para a
execução dos trabalhos.
Por essa razão, foi tida em grande consideração a manipulação dos inquiridores no
ateliê organizado para o efeito, de forma a que os dados ou elementos qualitativos
recolhidos possam ser os mais fiáveis possíveis e reflictam aquilo que foram as
constatações nos locais por onde a equipa passou.
Uma vez que era preciso tirar fotografias (para ilustração), bem como, em alguns
casos, usar rádio – gravador com o propósito de registar as declarações dos
inquiridos, também a equipa de trabalho teve que ser formada no sentido de
conhecer as melhores técnicas de uso deste instrumento de trabalho, nomeadamente
no que ao consentimento do inquirido diz respeito, sob pena de, não o havendo,
todo o desenrolar do trabalho ficar bloqueado.
As escolhas das localidades, conforme se verá mais adiante, foi efectuada tomando
em atenção as informações recolhidas do ponto focal seleccionado em cada
localidade, que depois se verificou ser de grande utilidade, na aproximação aos
inquiridos, sejam eles entidades estatais, crianças e jovens, autoridades tradicionais
ou organizações não governamentais e locais. Na verdade, o primeiro contacto que
normalmente se faz com o ponto focal é no sentido de lhe explicar, com algum
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pormenor, os objectivos pretendidos com o estudo e identificar-lhe quais as
entidades os quais se pretende ter acesso, para depois se entrar para o terreno.
Em muitos casos, como se fará referência mais à frente, a dimensão do próprio
estudo aliado ao nível elevado de crianças e entidades a serem auscultadas, e, por
razões orçamentais, e tendo ainda em conta a dimensão reduzida da equipa de
trabalho (4 elementos e mais o coordenador) fez com que, sistematicamente, o
coordenador nacional fizesse recurso aos elementos do Ministério da Justiça de
apoio à logística na realização dos inquéritos.
Estes foram, entre muitos outros, os constrangimentos experimentados ao longo da
execução do trabalho de auscultação e que, sobremaneira e em vários casos,
dificultou os trabalhos da equipe.
Relativamente à questão da cobertura geográfica do estudo, questão que será
abordada mais adiante, refira-se apenas que os Termos de Referência não fixaram
nenhuma indicação a esse respeito, sendo certo que, em resultado das constatações
efectuadas pela equipa de trabalho em face daquilo que foram os recursos
financeiros disponibilizados pela entidade financiadora, houve que preterir algumas
regiões dada as dificuldades de acesso e também por não figurarem, alguns casos,
como localidades que maior preocupação têm suscitado nesta matéria.

4. Da Execução do Estudo: a questão do timing

O período inicialmente previsto para a realização do presente estudo, pelo menos de
acordo o Plano Estratégico, era de sensivelmente dois meses, isto é, entre os meses
de Maio e Abril de 2010.
Contudo, por contingências de vária ordem não se fez o estudo no timing previsto,
tendo sido começado só sensivelmente em meados de Julho do ano seguinte (2011).
Igualmente, como inicialmente previsto, deveria a auscultação ter decorrido nos
dois meses subsequentes à primeira deslocação ao terreno. Mais uma vez, por
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razões aos quais os membros da equipe são de todo alheios, razões essas os quais se
fará alusão mais adiante, impediram que o trabalho fosse concluído na data prevista.
De todo o modo, e porque a cobertura geográfica do estudo foi muito ampla, dando
sequência assim ao Plano Estratégico aprovado pelas entidades contratantes,
revelou-se de todo impossível a execução do trabalho dentro do limite temporal
inicialmente previsto. Isto porque, qualquer deslocação ao terreno pressupôs sempre
uma prévia preparação e uma coordenação de meios, nomeadamente logístico e de
apoio, para além do já referido contacto a efectuar com o nosso elemento de terreno,
daí que houve necessidade de se deixar passar um lapso de tempo, ainda que
razoável, entre um estudo e outro.
De referir que, por razões orçamentais, a permanência em cada região não foi além
de dois dias que, em função dos objectivos traçados e mediante aquilo que se
disponibilizou para a realização do estudo se mostrou um tempo adequado para se
atingir aos aludidos propósitos.
Contudo, é bom referir que, uma vez contabilizadas as deslocações feitas, o tempo
previsto para a conclusão das deslocações, incluindo a realização do estudo em
Bissau, era, o mais tardar até meados de Setembro.
Acontece que, uma vez que não houve nenhuma disponibilização da viatura por
parte das entidades contratante e nem houve o aluguer de uma viatura para as
deslocação que se fez ao terreno, na impossibilidade de se usar, devido as avarias,
as viaturas pessoal dos membros da equipe, e igualmente a alguma ausência de
coordenação entre os membros, atendendo ao facto de algumas das deslocações,
porque estávamos em plena época chuvosa, se revelaram extremamente cansativas o
que era visível na ponta final dos trabalhos, isto fez com que terminar Bissau fosse
mais penoso do que era inicialmente previsto. Não que esse facto servisse de
desculpa para os atrasos que posteriormente se verificaram na conclusão da
auscultação, mas a verdade é que teve um peso não menos significativo na forma
como todo o processo se desenrolou posteriormente.
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5. Localidades auscultadas: razões da escolha

Qualquer estudo que implique um contacto directo com a comunidade local, por
razões de prudência e da própria segurança e fiabilidade dos dados a recolher,
precisa ser antecedido de uma identificação prévia e mais rigorosa possível das
localidades a serem objectos de estudo, caso contrário, qualquer erro, poderá fazer
com que os propósitos visados não fossem alcançados. Para mais um estudo como
este que, pretende-se, terá implicações muito profundas na forma como os direitos
da criança e da mulher têm sido encarados no nosso país.
Por isso, mais que nunca revelou-se indispensável proceder, com base nos
conhecimentos prévios de cada um membros da equipe, conhecimentos esses, em
alguns casos, estribados em estudos e relatórios elaborados por entidades estatais e
não estatais, e noutros, em vivências da própria realidade local.
Como já se enfatizou supra, os termos de referência não apontaram nenhuma luz a
respeito das localidades que deveriam ser objecto de auscultação. Limitaram-se
simplesmente a referir as linhas mestras em que deveriam assentar as tarefas dos
consultores, pois, em última instância, pelo menos foi isso que se pode assacar
daquele documento, o que importava era o resultado final e não o percurso que
entretanto se fizer, daí se limitar a evidenciar apenas aquilo que eram as
incumbências dos dois consultores (nacional e internacional).
Ora, na opinião dos consultores, a harmonização, enquanto processo que requer um
estudo aprofundado da legislação em vigor em matéria de protecção dos direitos da
criança e da mulher de molde a identificar quais os aspectos que deverão ser
compatibilizados com as convenções internacionais e quais àquelas que deverão
permanecer em vigor, mas acima de revelou-se indispensável executar um processo
participativo no qual os próprios visados em todos este processo fossem inquiridos
por forma a prestarem o seu contributo ao processo e com isso permitir que as
medidas que irão ser implementadas tenham ressonância naquilo que são as
vivências da comunidade local.
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Esta opção de elaborar e executar um processo participativo não foi uma obra do
acaso e nem muito menos representa uma mera obstinação da parte dos consultores,
antes pelo contrário.
O primeiro contacto com todo este processo, isto é, nas primeiras aproximações que
a equipe de consultores fizeram com a entidades estatais, ONGs, associações,
organismos internacionais que mais de perto trabalham neste domínio, revelou
desde logo um dado absolutamente claro: o grande problema em matéria de
protecção e promoção dos direitos da criança e mulher tem mais ver com não
implementação práticas dos comandos legais em vigor no nosso país, e não
propriamente da inexistência desses comandos. Ou seja, constatou-se que, não
obstante em muitas situações as legislações se apresentarem desadequadas face à
realidade, por em muitos casos eles provierem da época colonial, mas o facto é que
elas existem. O problema coloca-se ao nível da sua concretização prática, podendose citar claramente o caso do Estatuto Jurisdicional de Menores. Há, portanto, neste
e noutros casos uma gritante desajustamento entre o direito legislado e o direito
aplicado.
É com base no conhecimento desta realidade que, como forma de obviar esta
situação, que os consultores optaram por gizar um processo no qual pudessem
participar não só entidades, como também e acima de tudo o próprio grupo-alvo.
Esta participação irá permitir mais que nunca perceber na cadeia que liga a
aprovação/publicação de uma leia à sua implementação prática qual o elo que tem
contribuído para obstar a que esta implementação prática seja mais eficaz. Mas
igualmente pretende-se com esta opção receber um contributo, que os consultores
reputam de absolutamente essencial à facilitação dessa concretização dos
imperativos legais, vindo daquelas pessoas que mais sofrem na pele com esta
ausência de imposição dos comandos legais.
Não se deve voltar a permitir que se adensem as divergências entre as proclamações
legais e a aplicação prática dessas proclamações.
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Trata-se, em boa verdade, sentir o pulso àquilo que é a visão da população
relativamente à postura das autoridades perante a violação dos direitos desta camada
mais vulnerável do nosso tecido populacional, mas outrossim procurar obter dos
mesmos respostas para as indagações de sempre quais sejam a de saber quais as
medidas que o Estado deve adoptar no sentido de tornar mais eficazes as suas
actuações no concernente à protecção e promoção dos direitos da criança e da
mulher.
Era portanto preciso que a escolha das localidades seja feita com o máximo cuidado
sob pena de não se conseguir por na prática toda a estratégia montada no que à
execução deste estudo diz respeito.
Uma primeira referência resulta desde logo do Plano Estratégico que, duma forma
meramente indicativa aponta as regiões onde, em princípio, deveria decorrer os
trabalhos de inquirição. Mas tratava-se apenas de uma mera orientação quanto aos
locais que melhores condições ofereciam nesta matéria, e não propriamente de um
catálogo rígido das localidades seleccionadas, e ficou sob encargo da equipe de
trabalho, mediantes as condições financeiras, a escolha e selecção dos locais que
estariam em melhores condições para se proceder a inquirição.
Mas como é natural, tudo dependeria das disponibilidades orçamentais para por em
marcha todo aquele ambicioso plano de inquirição, aliás como depois se verificou
na prática.
Na verdade, a ideia geral vertida no Plano Estratégico é a de que o programa da
auscultação fosse o mais abrangente possível atingindo uma faixa muito alargada do
grupo-alvo bem assim das entidades, quer estatais quer não, que deveriam ser
inquiridas, sendo que, caso fosse possível, no que à cobertura geográfica diz
respeito, o processo deveria abranger a totalidade das regiões do país, incluindo o
Sector Autónomo de Bissau.
Mas como já enfatizámos, o orçamento disponibilizado não permitiu cobrir
geograficamente todo o território nacional, se bem que também acabou por jogar
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um papel importante o facto de estarmos em plena época das chuvas aquando do
início da execução dos trabalhos.
O grupo de trabalho considerou que, para que se tenha uma visão relativamente
fidedigna da situação de uma determinada região não se deveria confinar o estudo
exclusivamente ao capital da região, mas antes, em função do tempo disponível,
dever-se-ia deslocar pelo menos a mais um ou dois sectores da mesma região. Foi
entretanto o que se procurou fazer.
Quais então os critérios que presidiram a escolha das localidades que foram objecto
de auscultação? E que localidades foram seleccionadas?
Basicamente, a concentração de casos relacionados com o objecto do nosso estudo,
isto é, perante o conhecimento que se tem da realidade local, jogando aqui um papel
primordial o facilitador local previamente seleccionado para o efeito, e tomando em
consideração as facilidades de deslocação paras as referidas localidades, as
localidades foram sendo seleccionadas em função das necessidades de,
objectivamente, concretizar o melhor possível os objectivos visados no presente
trabalho de inquirição.
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Mapa político-administrativo da Guiné-Bissau

Este Mapa político-administrativo que demonstra a distribuição geográfica das
regiões por todo o território nacional pode perfeitamente ser usada para ilustrar as
localidades que foram objecto de inquirição.
Convinha antes de mais esclarecer que, não sendo possível alargar a audição a todas
as localidades que seriam desejáveis abarcar, procuramos não confinar a inquirição
numa única cidade tentando sempre ao máximo alargar a dois ou três localidades
por cada região, sempre no pressuposto de que, com isso, teremos uma visão mais
abrangente possível.
Afinal de contas importa considerar que, conforme muitos relatórios têm vindo a
acentuar, não obstante os progressos obtidos em numerosos aspectos relacionados
com a problemática da protecção e promoção dos direitos da criança e mulher, a
situação global no nosso país continua a ser extremamente preocupante, porquanto
continua a ser necessária um grau muito elevado de intervenção do Estado e de
outras entidades não estatais neste sector e acima de tudo uma coordenação de
meios por forma a tornar mais eficiente a canalização dos esforços e dos meios com
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vista a conferir uma melhor protecção a esta camada mais vulnerável da nossa
população.
Assim, e de acordo com o plano traçado, a primeira deslocação que foi efectuada
pela equipe de trabalho foi para a Região do Gabú, deslocação essa realizada em
meados do mês de Julho de 2011. Nesta região em concreto os esforços de
auscultação cingiram-se concretamente na capital da região (Gabú), como também
em Sonaco. Procurou-se executar ao máximo cumprir com a agenda, tendo o
elemento local facilitador feito todos necessários para que os trabalhos possam
decorrer dentro um ambiente propício e sem grandes sobressaltos.
Durante dois dias, e com uma completa colaboração por parte de todos elementos
indicados na lista elaborada pela equipe de trabalho e não tendo havido qualquer
perturbação ao normal desenrolar dos trabalhos, fez-se uma combinação entre a
distribuição dos inquéritos e a realização de entrevistas semi-directas, através de um
guião de entrevistas previamente preparado para o efeito, tendo o resultado final,
conforme se verá em lugar próprio, ido ao encontro dos objectivos preconizados.
No fim de contas, constatou-se que, sem grandes dificuldades a primeira etapa já
estava cumprida, faltava só afinar a estratégia para avançar para a segunda cidade
seleccionada.
E foi assim.
Chegámos a Bafatá à noite e, depois de termo-nos instalados, efectuámos um
briefing rápido para a afinação da estratégia, tendo-se no dia seguinte avançado para
o início dos trabalhos, que também, para além da própria cidade de Bafatá, incluiu a
aldeia de Klufi, localidade situada à vários quilómetros em ‘terra batida’ de Bafatá.
Igualmente também nesta região, conforme já havia acontecido em Gabú, a
disponibilidade demonstrada pelos inquiridos fora total, isso graças à versatilidade
do nosso elemento de contacto que, em pouco tempo, conseguiu efectuar os
contactos necessários para que os trabalhos decorressem nas melhores condições.
De dizer que a receptividade e colaboração foram total, quer da parte da população
local contactada, quer acima de tudo da parte das autoridades contactadas, que
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sempre demonstraram uma total pré-disposição em avançar todas as informações
requeridas pela equipe de trabalho.
Esta mesma receptividade foi também aquilo que encontramos na região de Buba,
local que deslocamos logo a seguir depois de Bafatá. Uma vez chegados a esta
região, e conforme os contactos já efectuados anteriormente, a equipe de trabalho
foi desdobrada em duas, tendo uma permanecido na cidade de Buba e outra
efectuando deslocações ao interior, nomeadamente a Tite e Fulacunda. Estes,
principalmente o segundo, famosos em situações de abusos e violações dos direitos
da criança, aliás conforme a equipe da trabalho que para lá se deslocou depois
comprovou, serviram para ter uma ideia com a maior clareza possível da real
situação da vulnerabilidade que as crianças, principalmente meninas, estão expostas
neste país.
Os relatos, as constatações, em muitos casos arrepiantes e mesmo horripilantes,
quando nos encontramos em pleno século XXI, reclamam uma actuação mais
decisiva e incisiva por parte das autoridades, não só em matéria de sensibilização,
como também no aspecto da implementação dos comandos legais, sendo que o
processo de harmonização, constituindo um passo necessário, deverá ser
complementado com outras medidas de cariz social e também da eficácia legal.
Afinal de contas as práticas ancestrais, que em muitos casos servem de justificação
para as actuações desrespeitadoras dos direitos da criança e da mulher jamais
poderão suplantar a implementação das leis.
O Estado de Direito não pode tolerar tamanha provação!
Voltaremos a estas e outras questões.
A região de Oio, concretamente Mansoa e Bissorã, foram os locais que se seguiram
depois. E como já havíamos constatado noutras paragens, também nesta região
foram registados casos flagrantes de transgressão dos direitos desta camada mais
vulnerável da nossa sociedade, parecendo a dada altura que, no nosso país, é a
própria sociedade que vai sancionando os vários casos como que estes fossem
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absolutamente normais, havendo mesmo em alguns casos, um levantamento contra
àqueles que ousam erguer as suas vozes contra aquelas práticas.
Constatou-se que há um grito silencioso das vítimas, que em diversas ocasiões não
têm tido ressonância junto daqueles que deveriam dar ouvidos a este grito. Urge,
por isso, uma tomada de atitude em face dessas situações, sob pena de
comprometermos todos os compromissos assumidos pelo nosso Estado face à
Comunidade Internacional.
As crianças, as mulheres, se alguma vez chegaram de estar no foco das
atenções das autoridades e de todas as entidades que com elas trabalham, mais
que nunca existe este comprometimento como hoje.
Cacheu foi a região que seguiu depois. Aqui pudemos visitar, para efeitos de
audição, não só a própria cidade de São Domingos como também a secção de
Suzana na qual se registou uma evolução marcadamente positiva na participação
das mulheres na tomada de decisões no que aos assuntos da comunidade dizem
respeito, no acesso à educação dos rapazes e das raparigas, o registo das crianças,
entre muitos outros aspectos conforme a seu tempo se verá.
Antes de encerrarmos este périplo pelas entranhas do nosso país, encerramento esse
feito em Bissau, visitámos ainda a região de Biombo aqui perto da capital
guineense. A nossa atenção incidiu sobretudo no sector de Quinhamel e na secção
de Bijimita.
Finalmente, após um interregno de quase dois meses após a deslocação a
Quinhamel lá se conseguiu efectuar os trabalhos de inquirição no Sector Autónomo
de Bissau (SAB), trabalhos esses que deveriam ser realizados na semana seguinte à
deslocação a Quinhamel, mas que, por razões que se dirá mais adiante não chegou
de acontecer. Não se revelou de todo fácil a realização dos inquéritos aqui em
Bissau, mas, não obstante a todas as dificuldades, lá se conseguiu encerrar a
auscultação no terreno, tendo havido ainda, em devida altura, uma sessão de
compilação dos dados recolhidos durante a fase de auscultação, sessão essa
realizada no Ministério da Justiça na qual se começou a gizar o presente Relatório,
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que, por razões diversas e que aqui não serão escalpelizadas, foi apresentado com
atraso.

6. Identificação

e

caracterização

dos

entrevistados

(público

–

alvo/entidades estatais/organizações não governamentais/autoridades
tradicionais, etc.)

A ambição patente em todo este processo, isto é, de atingir uma faixa mais alargada
possível do público-alvo bem como das autoridades estatais e entidades não
governamentais era tanta que, num ai, a equipe de trabalho percebeu desde logo que
era de todo impossível executar dentro timing disponibilizado por cada região todo
o trabalho de inquirição.
Na verdade, a lista, meramente indicativa, elaborada previamente pelos consultores
mostrou-se inexequível no lapso de tempo que a equipe de trabalho deveria
permanecer em cada local (2 dias). No entanto, não obstante este constrangimento
temporal – a referir já no ponto seguinte – houve ainda outros aspectos que tiveram
que ser tidos em consideração na identificação dos jovens e das entidade a serem
auscultadas.
Em primeiro lugar, não constitui novidade para ninguém que a população guineense
não é homogénea. Esta não homogeneidade do tecido populacional do nosso país
impõe que se leve em linha de conta este factor em qualquer processo que se
pretenda executar no terreno, sob pena de, não o fazendo, os dados recolhidos não
reflictam a realidade local no seu todo.
As implicações desta heterogeneidade sobre o relatório que agora está a ser objecto
de apresentação pública foram de tal forma que foi necessário um exercício de
adaptação a cada realidade em concreto no aspecto da identificação do grupo-alvo e
na forma de abordagem de cada situação em particular de molde a que se possa
retirar o máximo proveito de cada situação em específico.
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Para ilustrar aquilo que se acabou de dizer, importa simplesmente apresentar, para
efeitos de comparação, a lista inicialmente proposta a equipe de trabalho durante o
Workshop realizado para o efeito, àquela que efectivamente fora executada no
terreno em cada localidade.
Mas antes de mais, cumpre, em jeito de advertência, dizer o seguinte:
Conforme já deixamos expresso, a diversidade cultural característico da nossa
realidade fez com que a equipe de trabalho tenha tentado proceder a uma adaptação
da lista de indivíduos e entidades a auscultar em atenção a cada realidade concreta.
Contudo, se todo o trabalho de auscultação tivesse sido estribado nestas
considerações perder-se-ia de vista, seguramente, uma visão de conjunto da própria
inquirição, ou seja, ter-se-ia apenas um panorama parcial do todo nacional o que
faria com que a avaliação global da mesma não esteja a reproduzir a realidades das
comunidades local.
Eis a razão porque se revelou necessário padronizar o grupo-alvo, o que implicou
necessariamente uma triagem de toda lista tentando sempre encontrar um
denominador entre todas as localidades, se bem que, sempre que se julgou
necessário, procedeu-se a um desvio daquilo que era o padrão pré-estabelecido,
maximizando até ao limite a lista inicial.
Em segundo lugar, e na sequência daquilo que já referimos atrás, revelou-se
obrigatório efectuar-se uma relação entre a lista de crianças/jovens e entidades,
estatais ou não, que deveriam ser inquiridas e o tempo disponível para se efectuar a
inquirição, o que obrigou a equipe de trabalho, por razões de eficiência, a ter que
fazer mais uma opção.
Referimo-nos mais especificamente à necessidade, em virtude de existirem estudos
e relatórios produzidos sobre os mesmos assuntos, dispondo sempre de mais tempo
para a realização desses estudos e consequente produção dos relatórios, a equipe de
trabalho considerou que era necessário, por uma questão de economia de tempo,
deixar cair alguns temas em detrimento de outros.
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Assim, e em virtude disso, a situação das crianças talibés não mereceu atenção no
presente relatório, e revelou-se igualmente necessário agrupar algumas situações
que tinham sido particularizadas, nomeadamente, os casos das crianças vendedores,
engraxadores de sapatos, lavadores de carros, aprendizes em oficinais, trabalhadoras
domésticas, que, no fundo, não deixam de ser crianças trabalhadoras, e como tal
foram tratados.
Um outro caso que também se revelou muito difícil de concretizar tem que ver com
a situação das crianças vítimas de excisão, o que implicava um profundo trabalho e
de campo e uma disponibilidade temporal muito maior àquela que a equipe de
trabalho teve, tendo a mesma chegado à conclusão de que este caso não deveria ser
objecto de atenção. Até porque já existe um Plano Estratégico elaborado pelo
Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e Luta contra a Pobreza onde o
assunto já vem abordado com alguma exaustão4, pelo que, mais uma vez por
economia de tempo, nos coibimos de analisar esta situação em particular.
É preciso dizer contudo que não fora fácil esta decisão de seleccionar as crianças e
jovens que deveriam merecer atenção da equipe que iria deslocar-se ao terreno
daqueles que deveriam ficar de fora, acima de tudo porque isso pressupunha um
conhecimento mínimo do terreno de forma a identificar, com algum rigor, o grupoalvo característico daquela região, tendo aqui desempenhado papel preponderante o
elemento de ligação seleccionado para o efeito.
Eis, então, a lista proposta inicialmente e que depois mereceu ponderação durante o
workshop, num primeiro momento, e, posteriormente, no trabalho efectuado com os
elementos de ligação no terreno seleccionados para o efeito de servir de apoio a
equipe de trabalho.

4

Ver Estratégia Nacional para o Abandono da Prática de Excisão na Guiné-Bissau s/d.
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IDENTICAÇÃO DO GRUPO-ALVO E DAS ENTIDADES A AUSCULTAR POR
REGIÕES
BISSAU
 Vendedores
 Engraxadores
 Lavadores de carros
 Aprendizes em oficinais
 Trabalhadoras domésticas
 Jovens desempregados
 Crianças/jovens em conflito com a lei (ex. crianças em conflito com a lei e crianças
em conflito actual com a lei)
 Crianças integradas em famílias que não a sua família nuclear (as designadas
“mininus de criaçon”)
 Crianças/jovens vítimas de tráfico (ex. talibés ou outro tipo de tráfico)
 Crianças/jovens de violência (como maus tratos, violência sexual, violência de
carácter verbal e/ou ameaças, etc.), vítimas de excisão e/ou pertencentes a
comunidades em que estas práticas ocorrem
 Crianças vítimas de casamento precoce e forçado

GABÚ
 Vendedores
 Engraxadores
 Lavadores de carros
 Aprendizes em oficinais
30

 Trabalhadoras domésticas
 Jovens desempregados
 Crianças/jovens em conflito com a lei
 Crianças integradas em famílias que não a sua família nuclear (as designadas
“mininus de criaçon”)
 Crianças/jovens vítimas de violência, como maus tratos, violência sexual, violência
de carácter verbal e/ou ameaças, etc.), vítimas de excisão e/ou pertencentes a
comunidades em que estas praticas ocorrem
 Crianças vítimas de casamento precoce e forçado

BAFATÁ
 Vendedores
 Engraxadores
 Lavadores de carros
 Aprendizes em oficinais
 Trabalhadoras domésticas
 Jovens desempregados
 Crianças/jovens em conflito com a lei
 Crianças integradas em famílias que não a sua família nuclear (as designadas
“mininus de criaçon”)
 Crianças/jovens vítimas de violência (como maus tratos, violência sexual, violência
de carácter verbal e/ou ameaças, etc.), vítimas de excisão e/ou pertencentes a
comunidades em que estas praticas ocorrem
 Crianças vítimas de casamento precoce e forçado
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RIGIÃO DE OIO
 Vendedores
 Trabalhadoras domésticas
 Jovens desempregados
 Crianças/jovens em conflito com a lei
 Crianças integradas em famílias que não a sua família nuclear (as designadas
“mininus de criaçon”)
 Crianças/jovens de violência (como maus tratos, violência sexual, violência de
carácter verbal e/ou ameaças, etc.), vítimas de excisão e/ou pertencentes a
comunidades em que estas praticas ocorrem
 Crianças vítimas de casamento precoce e forçado

QUINARÁ
 Vendedores
 Engraxadores
 Lavadores de carros
 Aprendizes em oficinais
 Trabalhadoras domésticas
 Jovens desempregados
 Crianças/jovens em conflito com a lei
 Crianças integradas em famílias que não a sua família nuclear (as designadas
“mininus de criaçon”)
 Crianças/jovens vitimas de violência de tráfico
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 Crianças/jovens de violência (como maus tratos, violência sexual, violência de
carácter verbal e/ou ameaças, etc.), vítimas de excisão e/ou pertencentes a
comunidades em que estas praticas ocorrem
 Crianças vítimas de casamento precoce e forçado

BIOMBO
 Vendedores
 Trabalhadoras domésticas
 Jovens desempregados
 Crianças/jovens em conflito com a lei
 Crianças integradas em famílias que não a sua família nuclear (as designadas
“mininus de criaçon”)
 Crianças/jovens vitimas de violência de tráfico
 Crianças/jovens de violência, como maus tratos, violência sexual, violência de
carácter verbal e/ou ameaças, etc.), vitimas de excisão e/ou pertencentes a
comunidades em que estas praticas ocorrem)
 Crianças vítimas de casamento precoce e forçado

CACHEU
 Vendedores
 Engraxadores
 Jovens desempregados
 Crianças/jovens em conflito com a lei
 Crianças vítimas de casamento precoce e forçado
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ENTIDADES A SEREM AUSCULTADAS

 Escolas/Liceus
 Hospitais/postos médicos (assistência a crianças, jovens e mulheres vítimas de
qualquer tipo de violação dos seus direitos)
 Organizações de jovens/mulheres e organizações que trabalham em questões de
protecção de crianças, jovens, mulheres
 Instituto de Mulher e Criança/Ministério da Mulher
 Ministério do Trabalho/Secção da Inspecção
 Instituto/Comissão de refugiados/Comités (nacional e internacional) da Cruz
Vermelha (protecção especial de que beneficiam as crianças, mulheres e jovens em
situação de refugiados)
 Policia de Protecção Pública, Polícia Judiciária (sobre protecção das crianças
vítimas de violência e crianças ofensoras/suspeitas de crime)
 Famílias (cujas crianças foram vítimas de alguma forma de maus tratos ou que
viveram a experiência de ter crianças em conflito a lei)
 Tribunais de sectores
 Igreja Evangélica
 Igreja Muçulmana
 Igreja Católica
 Poder tradicional (Regulado)

Olhando para esta lista pode-se confirmar a ideia vertida anteriormente no que à
ambição patente neste estudo diz respeito.
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Porém, para que o trabalho possa decorrer dentro de um ambiente propício, houve
um conjunto de cautelas que foram tomadas para que todo o programa de
auscultação decorra com a necessária normalidade. Assim, solicitou-se as
inquiridoras que tomem em consideração:
a) Assegurou-se que a criança/jovem ou seu tutor expressaram o seu
consentimento para a entrevista, ou através de testemunhos presencial ou por
meio de uma curta autorização assinada pelos mesmos. A via que se revelou
mais expedita foi a primeira a cargo normalmente do elemento de ligação do
grupo de trabalho e os inquiridos.
b) Recomendou-se vivamente as inquiridoras para se apresentarem o mais
simples possível em termos de visual e que procurem ao máximo usar uma
linguagem compreensível para a criança, bem como para os seus pais ou
encarregados de educação.
c) Vincou-se igualmente as inquiridoras a imprescindibilidade de falarem com a
criança ao mesmo nível físico dela, o que implica o não uso de termos que só
são usados numa linguagem de adultos.
d) Também recomendou-se-lhas que não julguem a criança durante a entrevista
nem expressar algum tipo de choque por aquilo que eles vão transmitindo.
e) E muito menos que forcem perguntas que irão provocar dor ou relembrar
memórias traumáticas, isto nos casos de crianças vítimas de agressões (seja
de que índole for) e que sejam elas próprias agressoras, ou nos casos de
crianças em conflito com a lei.
f) Ressalvou-se a necessidade de se respeitar o direito da criança à dignidade e
privacidade, assegurando-se ainda que não sejam feitas perguntas que a
podem comprometer de alguma forma, e respeitar sempre quando ela não se
mostrar à vontade para responder uma ou outra questão.
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g) Pediu-se-lhas também que assegurem sempre que todas as medidas foram
tomadas para ocultar a identidade da criança, caso a sua revelação não seja
no melhor interesse dela.
h) Solicitou-se também, sempre que possível, que confirmem a veracidade do
que a criança relatou com outras crianças e/ou adultos ou outras fontes de
molde a garantir a fidedignidade das informações.
i) Fazer uma prévia pesquisa à comunidade onde se vai desenvolver as
entrevistas, nomeadamente saber com quem se vai falar e apresentar-se com
a necessária humildade de quem vai para ouvir, escutar e aprender.
j) Que a equipe de trabalho explique muito claramente os objectivos da
entrevista aos entrevistados.
k) As crianças/jovens e/ou pessoas adultas a serem entrevistadas devem ter a
noção clara de que a entrevista é voluntária e para que servirá, entre outras
recomendações a leva em linha de consideração
Em termos de caracterização, mais uma vez, não se pode afirmar categoricamente
que há uma homogeneidade nos vários casos que foram analisados no presente
trabalho de inquirição, porquanto, o meio social e o ambiente familiar na qual a
criança

está

integrado

acaba

por

influenciar

consideravelmente

a

sua

vulnerabilidade.
Contudo, é preciso também lembrar que a situação de pobreza e de falta de recursos
financeiros dos pais e encarregados de educação das crianças acaba por ter um peso
muito grande na forma como as mesmas são vistas e tratadas dentro do ambiente
familiar. Em todas as vertentes!
Senão vejamos:
Segundo os dados do último Recenseamento Geral da População e Habitação
realizado pelo INEC, em Julho de 2009, estima-se que na Guiné-Bissau vivem
qualquer coisa 1.520.830 milhões de habitantes.
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QUADRO I
REGIÃO

POPULAÇÃO TOTAL

TOMBALI

94.939

QUINARA

63.610

OIO

224.664

BIOMBO

97.120

B. BIJAGÓS

34.563

BAFATÁ

210.007

Gabú

215.530

CACHEU

192.508

SAB

387.909

TOTAL

1.520.830

Fonte. INEC

Ainda segundo os mesmos dados, a população com menos de 15 anos representa
47,4 % do total, podendo daí concluir que a população guineense é ainda uma
população muito jovem, pelo que o país necessita adoptar políticas no sentido de
aproveitar o máximo as potencialidades que o universo dessa franja populacional
poderá proporcionar.
Contudo, o país, persistentemente, tem figurado na lista dos mais pobres do mundo,
ocupando uma trágica posição de 173º lugar em 175 países classificados em matéria
do Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Tabela 1 : Principais indicadores
2005

2006

2007

2008

2009

Taxa de crescimento do PIB (%)

4,3

1,8

3,2

3,2

3,0

Taxa de crescimento PIB/hbt (%)

0,3

-1,1

-0,3

1,3

0,8

Taxa de inflacção
Soldo orçamental, incluindo donativos
(%PIB)
Soldo corrente da balança de
pagamentos, incluindo transferencias
(%PIB)
Poupança interna bruta (%PIB)

3,3

2,2

4,6

10,4

-1,6

-11,9

-8,3

-10,9

-3,2

-2,9

-5,1

-10,2

-9,4

-2,8

1,6

-0,3

16,5

8,9

10,0

9,5

Fonte: Relatório da Missão de consultas, FMI
5

5

Vide DENARP II, pp. 16-17.
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Ou seja, não obstante significativos esforços, o nível de desenvolvimento humano
na Guiné-Bissau continua a ser frágil e difícil, quer em matéria de saúde quer no
sector da educação, quer ainda noutros sectores, nomeadamente no aceso à água
potável e saneamento, no sector das infra-estruturas, na equidade do género, etc.
No sector da educação, por exemplo, as constantes paralisações em virtude das
greves que os sindicatos do sector vem decretando de há alguns anos a esta parte
tem contribuído significativamente para a degradação do sistema de ensino, sendo
que, segundo os indicadores do MICS, 2006, apenas 43, 6% das crianças
matriculadas na primeira classe irá completar a 6ª classe, atingindo a taxa do
abandono escolar uma percentagem muito elevada, mais nas raparigas (57%) do que
nos rapazes (43%) – dados de 2009.
As questões analisadas pela equipe de trabalho, quer em matéria de abandono
escolar, quer no âmbito do acesso aos cuidados primários de saúde, quer ainda no
capítulo que tange os aspectos relacionados com a violência, doméstica ou contra as
próprias crianças, demonstram que mais de metade ocorrem nas zonas rurais e em
famílias cuja a situação financeira pode ser considerada frágil.
O mesmo também se poderá dizer relativamente ao trabalho infantil, pois, a maior
parte

das

crianças

que

são

vendedeiras,

trabalhadoras

em

oficinas,

estudantes/trabalhadoras, engraxadores de sapatos (estes com maior predomínio
para crianças provenientes da vizinha República da Guiné-Conakry), fazem-no
sobretudo como complemento ao rendimento do agregado familiar, porquanto, em
atenção ao fraco recurso que as famílias dispõem, e que normalmente são famílias
que apresentam um número de indivíduos relativamente elevado (mais de 6
pessoas), essas famílias são obrigadas a enviar os filhos para o mercado de trabalho
como forma de, por essa via, aumentarem o rendimento do agregado familiar, com
todas as consequências que isso acarreta no normal desenvolvimento social e
educativa das mesmas. No caso particular das crianças engraxadoras, uma vez que
são crianças cujos pais imigraram para o nosso país em busca de um futuro melhor,
o normal é estas crianças trabalharem para ajudar nas despesas de casa. Mão não é
raro ver crianças a prestarem aquele serviço por conta própria, sendo que, em ambos
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os casos, são crianças que não frequentam nenhum estabelecimento de ensino, nem
oficial muito menos privado.
Um outro aspecto que importa ressaltar tem que ver com a própria sociedade em
geral.
Constatou-se que, não obstante uma assinalável tomada de consciência por parte da
mesma relativamente à necessidade de se conferir um grau de protecção às crianças
muito superior àquele que actualmente existe, o facto é que, no caso específico da
violência contra as crianças e contra as próprias mulheres, é a comunidade que
acaba por abafar os casos, fazendo com que na maioria dos casos eles nem sequer
cheguem às autoridades. Ou, quando os casos cheguem as autoridades, fazendo com
as vítimas desistam das queixas (senão mesmo obrigadas a desistir), sendo os
mesmos casos resolvidos na base do consenso familiar (o conhecido
“djokerendam” na linguagem fula).
Quanto à posição das autoridades, foi isso basicamente que ressaltou dos encontros
havidos com as autoridades, judiciais (nas localidades em existam), policiais e
mesmo tradicionais.
Nas regiões que percorremos, não nos foi relatado a existência de nenhum caso
desse tipo que tenha chegado às autoridades judiciais e que percorrido toda a
tramitação legal até à condenação do infractor, isso não obstante os esforços das
organizações não governamentais, das igrejas, sobretudo Evangélica – que tem tido
um papel muito relevante na protecção das meninas vítimas de casamento precoce e
forçado – e de outras entidades que actuam neste domínio, no sentido de as
autoridades judiciais serem mais incisivos no tratamento dessas questões.
No que às autoridades tradicionais dizem respeito, foi possível constatar pequenas
melhorias em matéria evolução das mentalidades quanto à necessidade de banir as
práticas que violem os direitos das crianças e das mulheres. Contudo, muito daquilo
que sucede nas zonas rurais nesta matéria é também produto da intervenção dessas
autoridades como reflexo dos múltiplos e complexos aspectos socioculturais
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característicos do tecido populacional guineense que importa compreender e
combater por serem contrários e porem em causa os direitos doutrem.

7. Constrangimentos à Execução do Programa de Auscultação

Como qualquer trabalho deste índole, que implica a deslocação ao terreno, por mais
cuidado que se tenha na sua preparação, há sempre imprevistos com os quais os
inquiridores poderão ser confrontados e que têm que ser superados de molde a que o
processo decorra a necessária normalidade.
Sem mais delongas, pode-se afirmar que os constrangimentos à execução do
processo foram de seguinte ordem:
 Durante a execução do Workshop (vide o Programa em anexo) destinado
à preparação dos membros da equipe para as tarefas a que estariam
submetidos. De facto, os dois dias reservados para a realização do
trabalho de equipa revelaram-se insuficientes, principalmente no
momento da elaboração de questionários e guiões de entrevista, tendo a
equipa de trabalho (principalmente o coordenador), em alguns casos
especialmente nos primeiros contactos com a comunidade local,
procedido à improvisação de forma a atingir os objectivos propostos;
 Ao nível do pessoal: em muitos momentos a equipe de trabalho sentiu
grandes dificuldades para responder satisfatoriamente à quantidade dos
inquiridos colocados à sua disposição pelo elemento de apoio local; na
verdade, conforme já foi enfatizado, a equipa dividiu-se em dois grupos
ficando um a executar os trabalhos na capital da região e outro
deslocando-se para o interior da região. Ora, como a inquirição deveria
ter (e teve) como alvo privilegiado não só as crianças, jovens e mulheres,
bem com as próprias autoridades, estatais ou não, não raras vezes fomos
confrontados com números elevados de crianças/jovens, os quais não
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conseguíamos dar respostas adequadas, tendo-nos socorrido nestas
ocasiões dos elementos de apoio do Ministério da Justiça para conseguir
contornar a situação;
 Esse facto fez com que a abordagem da problemática da mulher ficasse
subalternizada comparativamente à atenção dada à situação da criança.
Mas, pese embora esse facto, fomos tendo, aqui e acolá, uma percepção
real da situação mulher por esta Guiné fora, e, em várias ocasiões fomos
solicitados que servíssemos de veículos transmissores de informações
preocupações destas mulheres que têm dado tudo o que têm, e que não
têm, às respectivas famílias;
 Outra dificuldade experimentada pela equipe de trabalho prende-se com a
própria

logística:

esta

foi,

porventura,

a

maior

dificuldade,

particularmente no aspecto relacionado com à deslocação para ao terreno.
Estando pois em plena época das chuvas, com a rodovias para o interior
das regiões em condições que deixam muito a desejar (o troço que liga
Buba a Tite pode servir de exemplo), e sem uma viatura que ofereça
condições para percorrer com segurança esses trajectos, não se revelou
fácil executar o trabalho nestas condições, tendo muita vezes a equipe
permanecido largas horas pelo caminho à espera que os problemas com
que deparavam as viaturas fossem superados e assim seguir a viagem;
 Já em Bissau, para lá das dificuldades de ordem logística, nomeadamente
a indisponibilização atempada de viatura, porque uma das viaturas que
serviu de suporte à execução dos trabalhos no interior do país se
danificara, também revelara-se, mais uma vez, muito curto os dois dias
reservados à execução do programa na capital, o que motivou a que o
grupo de trabalho não conseguisse cumprir integralmente tudo aquilo que
pretendia fazer.
Enfim, foram tantas as peripécias ocorridas durante a execução desta segunda fase,
que apetece dizer: não obstante a todas as dificuldades valeu mesmo a pena.
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8. O Processo de harmonização da Legislação Nacional face às Convenções
Internacionais (CDC) e CEDAW: necessidade de uma abordagem
integrada/participada

Já ficou referido supra a razão porque os consultores decidiram optar por uma
abordagem participada, na qual se preocupou em dar a voz àqueles que
normalmente não têm voz.
Retoma-se este assunto aqui para dizer apenas que, a harmonização como processo
não termina (e nem deve terminar) com a aprovação do código de protecção das
crianças.
Seria um erro crasso julgar-se que a conclusão do processo de harmonização por si
só servirá, qual varinha mágica, para resolver todos os problemas que as crianças e
as mulheres padecem no nosso país. E muito menos que se deva dar-se por
concluído todo o processo sem a participação da comunidade local.
Referimos que a harmonização isoladamente não resolve os problemas da infância e
da mulher no nosso país, problemas esses que dependem de outras medidas de
carácter pública a serem adoptadas pelo Estado. É verdade! Mas também, perante a
multiplicidade e a complexidade desses problemas a harmonização surge-nos aqui
como uma rampa de lançamento para essa resolução.
É um sinal claro do compromisso assumido pelo nosso Estado face às instâncias
internacionais no domínio da protecção da infância e da mulher.
A produção e apresentação do Relatório do Governo sobre a aplicabilidade da
Convenção sobre o Direitos da Criança no nosso país (cumprindo assim o disposto
no artigo 44º da Convenção) e da apresentação do Relatório Alternativo sobre a
implementação da mesma convenção no nosso país por parte das organizações não
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governamentais que trabalham neste domínio, é outro indício claro da assumpção
desse comprometimento para com essa causa.
Mas como é que se pode implementar os mecanismos de protecção à infância e à
mulher se as mesmas não forem convocados para participarem no delineamento das
estratégias a adoptar e nas melhores formas de execução dessas estratégias? Como
aplicar uma medida de protecção se ela no fundo esbarra naquilo que são os hábitos
e os costumes locais?
Afinal de contas este processo, pretende-se, não deve circunscrever-se
exclusivamente

à

identificação

dos

problemas

que

esta

tríade

crianças/jovens/mulheres se confrontam e na tentativa isolada da equipe de trabalho
e dos próprios consultores no delineamento das soluções que melhor servem os
interesses das comunidades, mas antes foi pretensão dos consultores envolver os
próprios inquiridos na busca de soluções que melhores lhes satisfaçam – daí falarse numa abordagem participada/integrada.
No fundo é convicção de todos quantos participaram neste trabalho que é seio das
comunidades, das famílias, das autoridades, das organizações da sociedade civil que
lidam mais de perto com estas situações, que poderão advir melhores soluções e
indicações interessantes ao processo de harmonização.
É bom sublinhar que, afinal de contas estávamos certos, pois, durante todo este
percurso que fizemos pudemos receber valiosos contributos em matéria de medidas,
indicadores preciosos dos caminhos que têm que ser percorridos pelas autoridades,
com ajuda das organizações não governamentais e dos parceiros internacionais, no
combate a este flagelo.
Recebemos apelos tocantes, recomendações precisas, receitas sensatas, quanto ao
percurso que tem que ser seguido com vista a atingir os objectivos preconizados.
Mas também recebemos mensagens encorajadoras, votos de sucesso, pois, no fim
de contas, que acaba por ganhar com todo este processo acaba por ser o próprio país
que, seguramente, com a conclusão do processo sai da lista, sempre não
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dignificante, de países não recomendáveis em matéria de protecção e promoção dos
direitos da criança e mulher.

9. A situação global da criança e da mulher no contexto Bissau –
guineense: uma abismal diferença entre as proclamações legais e a
realidade local. Indispensabilidade de mudanças. Remissão.

Não obstante ser uma questão ao qual voltaremos mais à frente, nunca é demais
assinalar que, conforme fora as constatações dos consultores desde a primeira hora,
o grande problema da Guiné-Bissau nunca foi a inexistência de leis de protecção da
infância e da mulher. Pode-se dizer que as leis estão desfasadas da realidade e que
merecem ser actualizadas. Pode-se inclusive acusar o legislador guineense de ser
um legislador letárgico e por conseguinte avesso à mudança. Tudo bem. Mas uma
coisa é obrigatório reconhecer: que existem leis lá isso existem! E o seu
incumprimento não resulta evidentemente da falta de harmonização! Mas antes
duma tendência notória do cidadão guineense de que as normas não são para serem
cumpridas. Ou, se são, são só para serem cumpridas por uns, e não por outros. E
quem se erga contra esta impunidade é visto logo como alguém, perdoe-se-me a
sinceridade, que quer dar-se nas vistas. Para não dizer outra coisa!
Da violação em violação lá vamos seguindo as nossas vidas. E quando é chegada a
altura como esta, de prestar contas, lá vamos nós arranjando subterfúgios, bodes
expiatórios para justificar o injustificável.
Já nos vamos habituando neste cantinho do mundo que se apelida de República da
Guiné-Bissau a situações de impunidade para actos horrendos de toda a estirpe e
que põem em causa os mais elementares conceito de justiça. Tudo impunemente!
Que dizer de coisas tão simples como molestar, agredir, fazer-se tudo e mais alguma
coisa contra gentes ‘invisíveis e insignificantes’ como crianças e mulheres? Afinal
estar-se-á simplesmente a exercer um direito aplicar correctivos a esta franja por
parte do chefe da família…
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Ora, é esta a mentalidade que se pretende banir. É esta a indiferença que
notoriamente se está a combater. E esse combate passa necessariamente pela
harmonização dos comandos legais que protegem as crianças e as mulheres face às
convenções internacionais, mas não só. Passa também por uma efectiva
implementação dos mesmos comandos, tornando mais eficazes as instituições
aplicadoras das leis.
Portanto urge dar os passos necessários a esta efectivação das responsabilidades.
Como que é imperiosa a mudança. Em todos os domínios.

10. Análise concreta da realidade sócio – económica e cultural das crianças
nas regiões auscultadas

Exceptuando as regiões de Tombali e Bolama-Bijagós, que, por razões que prendem
com dificuldades de acesso, não foram visitadas pela equipe de trabalho, todas as
outras regiões, incluindo o Sector Autónomo de Bissau (SAB), mereceram atenção
no âmbito deste processo.
O que se pretende aqui é dar uma primeira visão daquilo que foram os trabalhos de
auscultação no terreno.
A opção poderia ser a de analisar cada situação em concreto tendo em atenção a
globalidade das regiões, mas consideramos que, para se ter uma visão de conjunto
de toda a realidade e das conclusões a que se chegou, é fundamental que se analise,
ainda que em traços muito largos, cada região em concreto e dos problemas que a
assolam para depois se fazer um panorama global.
É usual em qualquer estudo desta natureza a apresentação de gráficos, quadros
demonstrativos, imagens fotográficas, entre outras ferramentas demonstrativas,
contudo, porque pretendemos ser fiel às constatações feitas e porque nos
comprometemos com a comunidade para servirmos de veículos informativos, o uso
destes elementos limitarão ao necessário para ilustrar a realidade vista e estudada, e
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não complexizar a apresentação do documento não conseguindo depois passar a
mensagem. Pois, o uso abuso desses elementos poderá confundir o leitor menos
avisado e fazê-lo perder de vista o essencial da mensagem que se quer transmitir em
detrimento do acessório.
É com base nestas considerações preliminares que iremos avançar com o estudo das
regiões em concreto, atendendo à necessidade de se dar a conhecer os principais
aspectos que acabaram por ressaltar do estudo feito, e aquilo que fora a percepção
do grupo de trabalho perante os relatos que fomos ouvindo por quase todas as
latitudes.

10.1. Região de Gabú

A deslocação a Gabú fora feita logo na primeira semana. Antes de a equipe se
dirigir para esta região, o consultor nacional e um elemento do quadro técnico do
Ministério da Justiça se deslocaram para os contactos preliminares com o ponto
focal local de molde a preparar a deslocação. Fez-se então uma reunião de trabalho
com o mesmo, explicando-se-lhe sobre os motivos da deslocação bem como o
próprio processo da harmonização e da importância do mesmo para o nosso país. O
mesmo igualmente feito em Bafatá, que seria (e foi) a segunda região consultada.
Deve-se dizer quem, nestas duas localidades os contactos havidos com os elementos
de ligação se revelaram extremamente úteis ao desenrolar dos trabalhos, porquanto
a lista previamente entregue aos mesmos para efectuarem os contactos foi
executado quase na sua globalidade.
E, obra do acaso, em Bafatá, tragicamente, a equipe de trabalho fora confrontada
com uma situação de fuga de uma menor a qual se pretendia dar em casamento
precoce e forçado, menor essa que conseguiu escapar para o refúgio da ONG SOS
– crianças talibés. Pudemos assim experimentar in loco o desespero de uma menor
que, confrontada com a eminência de ser dada em casamento não teve outra
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alternativa senão arranjar uma saída para a sua situação que, naquele momento, fora
procurar apoio junto da citada ONG.
Era então o primeiro de outros casos com os quais fomos confrontados, mas que
para as quais mesmo as autoridades, conforme demonstraremos, em muitas
circunstâncias não se encontram preparados para lidar. Por não terem formação
específica nesta matéria e muito menos apoios necessários ao cumprimento dos seus
deveres.
Em duas linhas apenas, e antes de nos atermos à situação concreta de Gabú, convém
sublinhar que a protecção e promoção dos direitos da criança no nosso país,
incluindo aqui a região de Gabú, como não poderia deixar de ser, pode ser
sintetizada da seguinte forma:
Em primeiro lugar, pode-se perfeitamente afirmar que a violação dos direitos das
crianças tem sido uma prática reiterada em toda a sociedade guineense, realidade
essa constatada em todo território nacional, durante a fase dos inquéritos cujo os
resultados se dá agora a conhecer ao público.
Situações generalizadas de abandono escolar, de casamento forçado e precoce, de
violência física e sexual, de crianças transformadas em adultos prematuros,
traficadas, e violentas nos seus direitos de todas as formas, constituem uma marca
indelével do dia-a-dia das nossas crianças.
A impressão com que claramente se ficou durante todo este processo de auscultação
é de que, não obstante se reconhecer que tem havido esforços significativos no
sentido erradicar, ou melhor, diminuir substancialmente essas situações, a verdade é
que, por mais que se esforce vê-se que, por mais que se invistam meios, humanos
ou materiais – algo que não tem acontecido muito, é bom sublinhar em abono da
verdade, pelo menos por parte do Estado –, todo este investimento parece
insuficiente para alterar significativamente o estado das coisas.
No caso da violência por exemplo, seja de que tipo for, segundo os indicadores
fornecidos pelos MICS, 2006, quer nas comunidades, quer no próprio ambiente
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familiar há uma persistente e não menos preocupante uso da violência, negligência
incluída, casos de maus tratos e abusos de toda a ordem, contra crianças indefesas.
Aliás, de acordo com esses dados, cerca de 80% de crianças entre 2 e 14 anos
sofreram punição psicológica ou física por parte das suas mães/tutoras ou outros
membros do seu agregado familiar.
Estes números já de si preocupantes, porventura poderão pecar por escassos, na
justa medida porque na sociedade guineense tem-se por normal, e até salutar, a
aplicação de correctivos às crianças, só que nunca se sabe até que ponto esse
correctivo é prejudicial ao normal desenvolvimento da personalidade da criança, ou
ao seu bem-estar físico e psicológico. Em alguns casos até é a própria comunidade
que vai reclamando dos pais e encarregados de educação, e dos parentes em geral
do menor a necessidade de uso de medidas correctivas, considerando nestas
circunstâncias que a não aplicação dessas medidas poderá favorecer a
transformação da criança em algo que foge aos padrões toleráveis pela sociedade.
Um outro dado preocupante que ressaltou desse processo de inquirição, resulta do
facto de que em mais de 99% das entrevistas que a equipe de trabalho realizou as
autoridades policiais, concluiu-se que elas não se encontram minimamente
preparadas para lidar com casos desses, principalmente quando se trata de situações
de violência e de casamento precoce e forçado, ou de jovens em conflito com a lei,
sendo certo que, como depois se irá relatar, os familiares em alguns casos se sentem
no direito de ameaçar invadir as esquadras de polícia para tentar resgatar as vítimas,
considerando as forças de autoridades como meros invasores em casos que só
compete as famílias resolver.
A falta de preparação não diz respeito só aos aspectos relacionados com a
insuficiência (ou inexistência mesmo) de recursos materiais, mas acima de tudo
com a falta de preparação em termos técnicos, isto é, carência de formação em
matéria específica dos direitos humanos, mas também na forma como podem lidar
com um menor que se encontra numa situação daquelas. Normalmente são crianças
que precisam não só de um abrigo seguro, sabendo que estarão protegidos contra as
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investidas dos seus agressores, mas também necessitam de acompanhamento
psicológico permanente, algo também que não dispõem.
Em matéria de acompanhamento psicológico, de sublinhar apenas que, em todas as
localidades por onde passamos, com excepção de Bissau (no Tribunal Regional de
Bissau - TRB), que vai tendo técnicos especializados (psicólogos ou assistentes
sociais), em nenhuma localidade fora possível vislumbrar a existência de pessoas
especializadas para lidarem com os aludidos casos.
Outra situação que, igualmente, merece ser realçada traduz-se na constante e
empenhada intervenção das organizações não governamentais e igrejas que têm
tentado (com histórias de sucesso) colmatar as insuficiências da actuação dos
poderes públicos.
No que às mulheres dizem respeito constatamos que, felizmente, tem havido uma
tomada de consciência cada vez maior por parte delas dos seus direitos e da sua
relevância na sociedade, organizando-se em associações com o propósito de
defenderem os seus direitos, tentando não se deixar permanecer na penumbra ou
que venham os outros defender os seus direitos.
Não obstante esta pequena/grande evolução ficou também registado que a
sociedade, principalmente nos meios rurais, continua ainda a reservar um papel de
subserviência da mulher face aos homens, no sentido delas ainda continuarem a ser
donas de casas cujo o único trabalho é cuidar lar conjugar e ser mais uma mão de
obra para o sustento familiar não lhes sendo permitidas participar nos assuntos que
dizem respeito à comunidade.
Algumas associações de mulheres contactadas, como por exemplo a “MersBodjar”6, em Quinhamel, na Região de Biombo, ou a associação de mulheres
“Vida-Ubomal”, em Suzana (São-Domingos, Região de Cacheu), ou ainda a
6

Não se coibiu mesmo a Presidente desta Associação, que integra no seu seio 352 membros, entre homens
e mulheres, com a qual mantivemos uma animada conversa, de considerar que as mulheres naquela região
ainda são verdadeiras escravas dentro da família, razão que justifica plenamente a existência de uma
associação como a Mers-Bodjar.
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associação de mulheres em Fulacunda (Região de Quinara), comprovam esta
tomada de consciência.
O mesmo outrossim se pode dizer da intervenção das associações de jovens,
merecendo aqui realce o próprio Parlamento Infantil cujo exemplos prático mostram
como a unidade, não obstante na diversidade e na dificuldade, é a força motriz do
progresso em qualquer sociedade. Fomos contactando por este país fora jovens
lúcidos, seguramente valiosos, e fomos recebendo importantes contributos que
permitiram sobremaneira densificar o presente Relatório. Jovens com uma dinâmica
e capacidade de iniciativa interessantes e que têm contribuído sobremaneira para a
mudança de mentalidades e na defesa dos direitos e interesses dos seus associados.
Trata-se em boa verdade de casos que importa realçar pela carga e simbolismo que
representam numa sociedade em permanente conflito consigo própria e em busca de
um rumo que tarda em ser encontrado.
Quais então os resultados dos inquéritos realizados na Região de Gabú,
incluindo aqui a localidade de Sonaco? Que pistas poderão então ser retiradas
desta pesquisa?
Para iniciar, nunca é demais lembra-lo, é bom ressalvar o ambiente de estrema
colaboração tida com os nossos interlocutores (com todos eles sem excepção) com
os trabalhos a serem desenvolvidos pelo grupo de trabalho decorrido sem quaisquer
perturbações.
Foram entrevistadas crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 17
anos de idade, procurando saber, nuns casos, se integram uma das categorias
constantes da lista previamente elaborada, e ainda se as respectivas situações são
dignas de serem tomadas em consideração (e em que medida?), ou não, e noutros,
qual ou quais as recomendações que querem que o grupo de trabalho traga para
autoridades nacionais, no sentido da identificação das medidas que deverão ser
adoptadas para por em prática os comandos legais e igualmente diminuir ou minorar
os casos de violação dos direitos da criança e da mulher.
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No âmbito dos inquéritos realizados nesta região relativos à protecção e promoção
dos direitos das criança e da mulher, e, tendo em conta os dados recolhidos,
durante esta fase, foi possível retirar as seguintes conclusões:
Do universo de crianças auscultadas, com as idades compreendidas entre os 13 e os
17 anos, cerca de 47% dessas crianças exercem ou já exerceram uma actividade
remuneratória como complemento do rendimento do agregado familiar. Ou
também, de algum modo já andaram nas ruas a vender produtos para ajudar os pais.
Desse universo mais de 90% já foi vítima de violência, agressões e maus tratos,
proibição de tomar refeição, por parte dos familiares, pais, encarregados de
educação, irmãos mais velhos, tios, ou outros, principalmente quando falamos de
crianças vendedeiras que não raras vezes são vítimas de agressões de toda a ordem,
ou porque não conseguem vender os produtos que levam para o mercado vender, ou
porque, por algum descuido, perdem o dinheiro produto de venda.
Os valores apresentados no Inquérito sobre os Indicadores Múltiplos confirmam
esses dados.
Não obstante o presente Relatório não se debruçar sobre a Região Sul do país, por
dificuldades de acesso uma vez se estava em plena época das chuvas, mas noutras
localidades, se bem que com ligeiras diferenças, é possível verificar nos tempos que
correm, e perante as dificuldades que os pais sentem em dar uma educação
condigna aos filhos, principalmente nas famílias numerosas, o recurso a esta
situação constitui a via mais adequada, do ponto de vista das famílias, para se
equilibrar as contas lá de casa.
Outro dado que também pudemos recolher durante estes inquéritos na Região de
Gabú tem que ver com a falta de seguimento por parte dos pais e encarregados de
educação dos seus educados, sendo que um número muito reduzido 7% dos alunos
têm seguimento durante o período das aulas, normalmente através de explicação dos
familiares, 92,3%, e de outras pessoas não pertencentes ao circulo familiar, 7,7% .
No que às situações de violência nas escolas dizem respeito, os inquéritos revelaram
que, entre alunos e professores, não obstante as tentativas de abordagem por parte
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dos entrevistadores (no pressuposto de que poderá haver algum receio da parte dos
jovens em ‘denunciar’ os seus professores), não se vislumbrou nenhuma resposta
afirmativa nesse sentido. Aqui incluímos igualmente os casos de assédio sexual por
parte dos professores para com os seus alunos, tendo-nos sido relatado apenas um
caso que nem sequer chegou à direcção da escola e muito menos às autoridades.
O que registámos em matéria de violência nas escolas é a violência perpetrada pelos
alunos contra os seus próprios colegas, e, nestes casos, a maioria é resolvida com
base numa simples intervenção da direcção da escola, através de repreensão verbal
dos responsáveis escolar, sem que se tenha de recorrer as forças de autoridade para
a resolução dos problemas.
Gráfico I. Crianças Estudantes Trabalhadoras
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Quando se lhes pergunta a razão porque optaram por trabalhar ao invés de
dedicarem exclusivamente à escola, mais 77% assevera que o fazem como forma de
ajudarem os parentes com que estão a viver, pais ou outros, na tarefa de alimentar o
agregado familiar. Os restantes inquiridos fazem-no ou como forma de sustentar os
estudos, 18%, ou como forma simplesmente de ganhar dinheiro, 2%.
Entretanto, em virtude desse facto, o tempo ocupado em lazer ou em actividades
lúdicas e recreativas acaba por ser muito diminuto com todas as consequências que
isso poderá representar para a formação desses menores.
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Em termos de frequência às aulas dos inquiridos naquela faixa etária foi possível
detectar um universo de 94% que respondeu afirmativamente que frequentam um
estabelecimento de ensino.
E estes dados situam-se quase na mesma bitola da percentagem das crianças que
possuem registo de nascimento.
Esta elevada taxa de escolarização pode ser explicado e pode justificar-se pelo
investimento que tem sido efectuado pelo Estado guineense, com a ajuda dos seus
parceiros internacionais, no sector da educação, nomeadamente através da criação
de cantinas escolares, mas também mesmo ao nível orçamental, pois, de há já dois
ou três anos que o sector da educação tem sido àquele que mais bolo orçamental
tem levado do Orçamento Geral do Estado – OGE, o que por si só é já bastante
significativo atendendo ser, num passado não muito distante, o sector da defesa
àquele que, ironicamente, tinha maior fatia orçamental.
No que às entidades dizem respeito, comecemos pelas autoridades policiais.
O rol das questões colocadas às autoridades policiais resumiram-se a estes dois
blocos: em primeiro lugar a equipe quis saber se naquela localidade a polícia tem
registado casos de menores que estejam em conflito com a lei e, se sim, quais os
procedimentos que ela adopta para lidar com os mesmos; ou, nos casos em que os
menores sejam vítimas de agressões (física, sexual, psicológica ou de qualquer
índole) como é que as autoridades resolveram (ou tentaram resolver) esses casos; e,
em ambos os casos, se os efectivos naquela esquadra têm recebido (ou receberam)
formações (reciclagens) que lhes permitem lidar da melhor forma com as crianças
nestas circunstâncias.
À primeira questão a resposta foi afirmativa, no sentido de que não é raro
aparecerem no posto policial crianças que tenham sido vítimas de agressão ou que
sejam elas próprias autores de agressão.
Os casos mais frequentes, tratando-se de situações de violência contra os menores, e
não obstante a polícia não dispor de dados estatísticos precisos sobre os casos,
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agressões domésticas contra os menores por parte dos familiares, sensivelmente
(57%), e agressões física entre menores, podendo rondar (21%), violação sexual,
mais ou menos (16%), e outros (14%).
Já no que tange à situação dos menores em conflito com a lei, do registo policial, os
casos mais frequentes são de pequenos furtos, podendo atingir 47,4%, os casos de
agressões em que sejam os menores o autor, 23,5%, violação sexual perpetrada
contra os menores 14%, sendo que, relativamente à nacionalidade dos violadores,
mais de metade são originários de países desta nossa sub-região que se instalaram
naquela região, e finalmente casamento forçado e precoce, 9,5%.
De acordo com a informação prestada pelo nosso entrevistado, em qualquer dos
casos referidos nos parágrafos anterior, a intervenção das autoridades policiais
resume-se, na maioria dos casos, ao encaminhamento do caso para o Tribunal,
sendo certo que, em todos os restantes casos os agentes limitam-se a tentar conciliar
as partes em contenda procurando evitar que os mesmos cheguem aos tribunais.
Ora, estas informações contrastam claramente as informações recolhidas junto dos
tribunais, pois, de acordo com o juiz entrevistado, só um número muito ínfimo de
casos são encaminhados pela polícia aos Tribunais, havendo mesmo, em vários
casos, zonas de conflito entre as duas instituições, com as autoridades policiais a
reivindicarem terem poderes para resolver os casos.
Outro aspecto relevante e que acaba por influir de forma considerável no tratamento
dos casos, é o facto de que, ao agentes de autoridade geralmente não recebem
formações específicas que lhes permitam lidar com os casos referidos
anteriormente, nomeadamente quando as vítimas ou os agressores, sendo menores,
necessitem de acompanhamento psicológico. Ou seja, exceptuando reciclagens de
curta duração em matéria dos direitos humanos, no que diz respeito ao
acompanhamento psicológico das vítimas ou dos agressores crianças, o corpo
policial não dispõe de nenhuma competência nesta matéria o que faz com que o
tratamento dos casos acabe por ser o mesmo dos adultos, o que naturalmente não
corresponde às exigências internacionais. O mesmo também se pode dizer da
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detenção de uma criança na mesma cela com os adultos, pese embora, segundo o
nosso interlocutor, a polícia não deter crianças.
Já no que ao aspecto de registo das crianças diz respeito, os dados fornecidos pelos
MICS, 2006, ilustram que 38,9% de crianças de menos de 5 anos de idade a nível
do país foram registadas à nascença. No total das crianças registadas 40,4% são
sexo masculino e 37,4% do feminino, vivendo 53% destas crianças no meio urbano
e 33,1% no meio rural. 16,8% Pertence ao grupo de idade de 0 a 11meses, 34, 5%
ao de 12 a 23 meses e 51,3% ao de 48 a 59 meses. A percentagem de crianças
registadas cujas mães possuem os níveis de instruções secundário e superior
representa 60%, a das mães com o nível primário 50% e apenas 33,4% a das mães
que não possuem nenhum nível de instrução. Quanto ao local de residência, 57%
vive no SAB, 47% no Norte e 20% no Sul.
As campanhas que há alguns anos atrás o Governo, através do Ministério da Justiça
e apoiado pelo sistema das Nações Unidas (Unicef) e outros parceiros de
desenvolvimento, realizou contribuiu significativamente para o aumento do número
de crianças registadas no nosso país, sendo certo que o meio social onde a criança
vive, o nível escolar dos pais, a localização do próprio serviço em si, acabam por
joga um papel não menos importante no registo da criança.
Por outro lado, para além das informações prestadas pelas crianças inquiridas e
pelas autoridades, e conforme a programação feita, o grupo de trabalho ainda pode
chegar a fala com as instituições vocacionadas que actuam na Região de Gabú,
nomeadamente, a Associação dos Amigos das Crianças (AMIC), a REJE, a Igreja
Evangélica (IE), o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), o Director do
Liceu Regional de Gabú, incluindo igualmente as entidades hospitalares.
Há um denominador comum em todos os elementos fornecidos por estas entidades
acabadas de referir: situações de agressões a crianças, de casamento precoce e
forçado, de abandono escolar, de atendimento a menores vítimas de todo tipo de
violação dos seus direitos, constituem o dia-a-dia destas entidades.
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As referidas entidades deram-nos as suas testemunhas e, não raras vezes, a sua
impotência para fazer face as situações que vêm assolando a Região de Gabú nesta
matéria.
O caso da AMIC que, insistentemente, ao tomar conhecimento dos casos de
violação procura desde logo dar seguimento aos casos, através de denúncias às
autoridades, ou da Igreja Evangélica que, um pouco por todo o país, vai suprindo e
colmatando as carências que a inexistência de centros de acolhimento propicia,
acolhendo os pastores desta igreja as vítimas sobretudo de casamento precoce e
forçado em suas próprias casas, assumindo os encargos e os riscos inerentes a esta
atitude.
Mesmo ao nível das escolas, e não obstante o Director da Escola não dispuser de
dados estatísticos e nem de números fidedignos, foram-nos relatados casos de
abandono escolar em virtude de casamento precoce, tendo havido no total, segundo
o mesmo interlocutor, cerca de 28% de taxa de abandono escolar, no total dos
alunos admitidos à matrícula. Pelo menos, e segundo se recorda, em 2010, houve 4
casos, havendo mesmo uma aluna de 8ª classe que foi dada em casamento a um
homem de 60 anos tendo, em virtude desse facto, deixado de frequentar as aulas.
Por outro lado, e no que diz respeito à relação entre alunos e professores, assevera
que, mesmo tendo consciência da existência de casos de atribuição de notas por
parte dos professores as alunas em troca de favores sexuais, ou mesmo recebendo
uma compensação monetária para o efeito, considera que não são casos facilmente
identificáveis ou detectáveis, na justa medida porque ficam nos segredos dos
Deuses, pelo que não pode apontar o dedo acusador a nenhum professor em
particular.
Ao nível dos próprios serviços hospitalares foi igualmente esta situação relatada
justamente porque, em muitos casos de violação que regularmente dão entrada nos
serviços de urgência, nomeadamente situações de violação sexual, agressões de toda
a ordem são encobertos pelos próprios familiares não deixando sequer que cheguem
ao conhecimento das autoridades policiais. As denúncias, a serem feitas, sê-lo-ão ou
pelas próprias vítimas, ou por pessoas estranhas ao ambiente familiar, mas
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raramente pelas próprias famílias, que muitas vezes preferem abafa-los como forma
de supostamente proteger e salvaguardar a honra da família.
Apresentemos então algumas realidades constatadas durante a fase dos inquéritos e
que fazem ressaltar o quão é precária e de extrema fragilidade as situações que as
nossas crianças e mulheres enfrentam. São situações lamentáveis e preocupantes
que merecem toda a atenção dos decisores públicos e da própria sociedade, no seu
todo, sem o que jamais se conseguirá por cobro as constantes violações dos direitos
destas camadas mais vulneráveis do tecido populacional do nosso país.
Refira-se o caso de uma criança de apenas 5 anos de idade que foi torturada pela
própria mãe ao ponto dela a ter queimado e simultaneamente colocado malagueta
nos órgãos genitais e nos olhos da menina.
Ou a situação da menina de sensivelmente 11 anos de idade cujo o marido da tia a
violava sistematicamente dentro da própria casa até ser descoberto pela mesma.
Tudo aconteceu assim: a tia tinha o hábito de deixar a criança com o tio para ir
assistir a exibição das telenovelas. Nisto, o tio, aproveitando-se das ausências da
mulher, e prevalecendo-se da ingenuidade da criança, foi tirando partido dessa
situação até ser surpreendido no acto pela esposa. Sucede porém que ela, não
obstante a tentativa da parte do marido para não apresentar a queixa, fê-lo, só que,
por razões inexplicáveis, o processo não foi sequer a julgamento.
Ainda um outro caso relata a situação da adolescente de 15 anos sistematicamente
violada pelo padrasto e com o conhecimento da mãe que nada fez, porquanto,
considera, qualquer denúncia às autoridades daquela situação poderia por em causa
o marido e envergonha-lo perante a comunidade. Mas o pior de tudo não é a falta de
denúncia, que até é muito grave, mas o pior de tudo, dizíamos nós, é a afirmação do
padrasto que, soube-se mais tarde, recusara-se terminantemente a por termo às
violações alegando que já estava habituado a manter relações sexuais com a menor
pelo que não estava disposto a banir aquela prática.
Estes e outros casos denotam claramente quão é grave a situação de violação dos
direitos das crianças no nosso país, pois no percurso que fizemos pudemos verificar
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e identificar in loco a verdadeira situação das crianças de adolescentes no nosso
país.
Portanto, perante estes factos, não é demais afirmar que a violação sistemática dos
direitos da criança

tem sido verificado não havendo normalmente qualquer

denúncia dos casos e consequente punição exemplar dos infractores, ou por causa
do medo das vítimas, ou por vergonha das mesmas e dos seus familiares, o baixo
nível de vida das famílias e, acima de tudo, por causa da fragilidade do sistema de
justiça, porque muita das vezes não dão tratamento adequado às questões que lhes
são submetidas, adensando ainda mais o sentimento de insegurança das nossas
populações.

10.2. Região de Bafatá

Uma vez encerrado o processo de auscultação na região de Gabú, e conforme o
programado, o grupo de trabalho fez uma escala na cidade Bafatá e, tendo efectuado
um curto briefing de balanço da auscultação na Região de Gabú e de preparação do
trabalho que iria ser desenvolvido em Bafatá, igualmente conforme já previsto,
iniciou-se os trabalhos logo pela manhã do dia seguinte com os contactos a serem
desenvolvidos de acordo com aquilo que o nosso facilitador local havia preparado.
E, tal e qual havia acontecido em Gabú, também em Bafatá os trabalhos decorreram
com a necessária tranquilidade havendo apenas a registar o facto também já referido
de a equipe se revelar algo curta para executar as tarefas que estavam sob seus
ombros.
Foi nesta região, concretamente na cidade capital, que a equipe de trabalho pôde
verificar in loco o quão poderá ser dramática a situação destas menores que, por
imponderáveis de vária ordem, mas sobretudo sem levar em linha de consideração
os seus superiores interesses, são forçadas a aceitar um casamento para qual não
estão preparadas e muito menos conhecem os respectivos maridos, que são
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normalmente pessoas muito mais velhas do que elas, mas que, ao recusarem são
sujeitas agressões inimagináveis e são logo repugnadas pela sociedade onde vivem,
e quando escapem, para além de serem consideradas alguém que já não pertence a
família, não conseguem encontrar devida protecção por parte das autoridades, o que
ainda é mais traumatizante.
Aqui, como noutros lugares, não coibiremos trazer ao conhecimento das autoridades
e do público em geral os relatos, os factos e os elementos que poderão demonstrar
com uma clara nitidez a situação destas jovens cuja a juventude lhes é roubada em
nome de uma tradição que, teimosamente, se tem prevalecido nas nossas
comunidades, coarctando-se-lhes qualquer possibilidade de poderem um dia sonhar
com um futuro risonho.
E em termos de inquérito propriamente dito, e dos resultados do mesmo,
constatámos que, na região de Bafatá, similarmente à região de Gabú, há muitos
casos de violações dos direitos da criança, sendo certo que os mais frequentes são os
seguintes casos: o uso de menores como mão-de-obra, violações sexuais, casamento
precoce e forçado e agressões física, isto é, agressões contra menores e menores que
sejam eles autores de agressões, os chamados jovens em conflito com a lei.
E mais que isso, as entidades com as quais tivemos ocasião de abordar, relataramnos situações graves de violações de direitos das crianças, e todos foram unânimes
em reconhecer a gravidade destas violações ao ponto de requererem ao Estado que
actue no sentido de implementar as medidas necessárias para pôr fim a esses tipos
de práticas.
Foi possível identificar, em matéria de trabalho infantil, inúmeros casos de crianças
que, por imperativos familiares foram obrigadas a trocar os tempos de lazer e de
estudo por horas a fio passadas ou entre transeuntes com ‘tigelas’ de produto à
cabeça, ou em oficinas de carros e de motos, ou ainda em casas alheias servindo-se
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de “m’bindanes”7. Eis, em síntese geral, a realidade de muitas crianças na região de
Bafatá em matéria laboral.
O pior de tudo não é tanto ver aquelas crianças que, na sua cândida inocência
julgam estar a desempenhar aqueles trabalhos e consequentemente a contribuir para
o sustento familiar, mas antes a forma natural como a sociedade no seu todo e os
próprios pais encaram esta realidade. Como se tudo fosse algo de mais aceitável e
normal do mundo!
Lembremos apenas que a Guiné-Bissau é parte nas convenções internacionais que
interditam o uso da mão de obra infantil, mais concretamente as Convenções 138 e
182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Não que estejamos aqui a dizer que não se tem feito nada para erradicar o trabalho
infantil no nosso país, principalmente nas suas piores formas, contudo, a execução
do presente trabalho de auscultação permitiu-nos constatar que, não obstante todos
os esforços que têm sido envidados neste sentido, a realidade em muitas ocasiões
acaba por suplantar quaisquer tentativas de por cobro a uma evidência secular e que
tem persistido nos tempos modernos para lá daquilo que são as proclamações legais.
É como se se estivesse a lutar contra algo que tenha poderes muito superiores àquilo
que são os remédios (ou as armas) usados no seu combate.

7

Uma nova terminologia que serve para designar as empregadas domésticas.
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Imagem: Crianças vítimas de trabalho infantil (aprendizes em oficina)

Das crianças que foram objectos de inquirição, entre

os 7 e os 15 anos,

sensivelmente 69% desempenha alguma actividade laboral para além da frequência
às aulas. E 92% destas crianças já foi vítima de algum tipo de agressão, quer da
parte dos pais, quer dos encarregados de educação, no caso de crianças vendedeiras,
quer ainda dos mestres, tratando-se de crianças aprendizes em oficinas.
As razões para estas agressões são das mais variadas ordens, desde logo porque não
cumprem com as suas tarefas, caso de crianças aprendizes em oficinas, ou porque
não conseguem vender todo o produto levado para o mercado ou porque tenham
faltado o dinheiro produto da venda (crianças vendedeiras), ou ainda porque a
patroa assim o quis (caso das crianças trabalhadoras domésticas).
Em termos de acompanhamento escolar, somente 13% das crianças inquiridas têm
acompanhamento escolar, se bem que um número bastante elevado, 87%, frequenta
um estabelecimento de ensino.
Aproximadamente 82% destas crianças exercem as suas actividades sob a ordem
dos pais ou encarregados de educação, uma vez que o rendimento dos pais não são
suficientes para o sustento familiar, sendo que apenas 10% o fazem por vontade
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própria, para sustentar os respectivos estudos ou apenas com o simples propósito de
ganhar dinheiro.
No

entanto,

em

termos

de

registo,

72%

dos

inquiridos

responderam

afirmativamente, sendo que 23,2% responderam negativamente. Destes é bom
salientar que, em muitos casos a falta de registo tenha a ver com o nível educacional
dos pais, do facto de o menor ter nascido fora constância do matrimónio, e ainda
devido à distância que os progenitores têm de percorrer para efectuar registo.
No que ao casamento precoce diz respeito, os dados do inquérito apontam ainda
para a existência de situações de casamento precoce e forçado na região de Bafatá.
Foi possível constatar, através de relatos das organizações que trabalham neste
domínio e também das próprias autoridades, que também nesta região verifica-se
muitos casos desta natureza, tendo mesmo a equipe de trabalho constatado uma
situação de fuga de uma menor vítima de desta prática.
Ao nível percentual, e no que diz respeito ao abandono escolar como consequência
de casamento precoce, segundo os relatos dos responsáveis educacional, mesmo não
existindo dados estatísticos confiáveis, tem-se verificado um número bem razoável
de situações desta natureza. Aliás, segundo os mesmos, continua a prevalecer ainda
em muitas famílias a convicção de que os pais, principalmente o pai, têm o direito
de dar as filhas em casamento mesmo contra a vontade destas, tendo apenas que
aceitar o marido escolhido pelos progenitores.
Momentos antes de o grupo de trabalho abandonar a região de Bafatá, foi possível
assistir a uma dramática situação de fuga em virtude do casamento forçado.
Chamemo-la Djara.
Resumidamente, eis a história:
Djara é uma menina de 16 anos a qual os pais pretendiam dar em casamento.
Conforme o relato que ela fez à equipe de trabalho, aquele dia era como qualquer
outro dia, que começa sempre logo cedo com o cumprimento dos afazeres
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domésticos, para depois se preparar para ir à escola. Até aqui tudo normal. Apenas
mais um rotineiro dia na vida desta adolescente.
Acontece que, depois de ter regressado da escola, foi confrontada pelos progenitores
que a apresentaram um senhor, muito mais velho que ela, que, segundo os pais,
seria seu marido. Aliás mesmo, que o mesmo estava aí para a levar para a sua futura
lar.
Como tentou esboçar alguma resistência àquela que seria o seu infeliz destino, o pai
que não podia consentir tamanho desafio à sua autoridade, precipitou-se à menina
com o fito de descarregar sobre ela toda a sua ira, não tendo conseguido prosseguir
com os seus intentos pois a menina apercebendo-se da intenção do progenitor
conseguiu escapar fugindo para o abrigo da ONG SOS crianças talibés.

Imagem: Criança vítima de casamento precoce e forçado.

A verdade é que, mais uma vez, foi possível verificar que as autoridades não estão
preparadas para lidar com casos deste índole, tanto mais que não dispondo de
assistentes sociais e muito menos de centros de acolhimento o mais crível é que esta
63

menor regresse para a casa dos pais ou permaneça por tempo indeterminado naquele
abrigo reservado às crianças talibés.
No caso de crianças em conflito com a lei, da conversa tida com as autoridades
policiais, o que mais se regista são os casos de pequenos furtos 47% dos casos,
pequenas agressões 28%.
De salientar que só muito excepcionalmente estes casos são remetidos para os
tribunais porquanto são as próprias autoridades policiais que, quase sempre, tentam
resolver os casos através de conciliação, 56%, ou através de aplicação de coimas,
27% dos casos, ou aplicação de outras medidas, nomeadamente, prisão, devolução
do objecto roubado, etc., 10%.
Registe-se que, não obstante todos estes números, o comando policial considera de
muito profícua o relacionamento institucional entre essa instituição e as autoridades
judiciais!
A violação sexual constitui outras realidade verificada nesta localidade. Foi
inclusive possível chegar a fala com algumas vítimas desta hedionda prática. Aliás,
quase que todas as situações acabam por confluir para uma mesma direcção: os
violadores normalmente pessoas mais velhas que as vítimas aproveitam a
fragilidade das vítimas, principalmente no capítulo económico, para daí tirarem
proveito.
Foi o que aconteceu na aldeia de Klufi, para onde se deslocou uma equipe de
trabalho, deslocação essa feita em condições extremamente penosas, como as
imagens bem atestam.
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Imagem: Uma das vias de acesso à tabanca de Klufi

Os relatos basicamente se resumem a isto:
O acusado de violação foi um homem, com mais de 50 anos de idade, que habita
numa tabanca vizinha à das vítimas. Chegou numa manhã sem conhecimento dos
pais das vítimas, mobilizou-as alegando que ia leva-las Dacar, a fim de irem
aprender o Corão e trabalhar, e com isso ganhar muito dinheiro. Eram 6 meninas, e
então as crianças aceitaram as propostas do referido senhor conseguindo desta feita,
e com a ajuda do mesmo, fugir da casa dos pais.
Segundo as vítimas, todas elas foram vítimas de agressões sexuais de vária ordem,
tendo a maioria delas até ficado grávida, só conseguindo escapar àquela situação
graças à intervenção concertada de várias ONGs que trabalham naquela região,
mais concretamente a SOS - crianças talibés, AMIC, IMC e dos próprios pais.
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Imagem: Jovens vítimas de abuso sexual (Aldeia de Klufi)

O homem, que após ser identificado pelas vítimas, foi, num primeiro momento,
detido pela polícia mas que, sem se saber por razão, foi solto sem ser apresentado,
pelo que se saiba, ao tribunal. E não será difícil concluir que, persistindo a situação,
poderá estar noutra localidade a cometer os mesmos crimes…

10.3. Região de Quinará

Quem regularmente acompanha os noticiários nos órgãos de comunicação social,
não raras vezes deixa de ouvir relatos de casos de violação dos direitos das crianças,
com maior ênfase para o casamento precoce e forçado, isso sem deixar de referir
casos de agressões físicas violentas perpetrados contra os menores na região de
Quinará.
Portanto, a escolha desta região não fora obra do acaso. E, de facto, a má fama que
vem granjeando a região de Quinará em matéria de violação dos direitos da criança
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foi plenamente confirmada, com particular ênfase para as situações referidas
anteriormente.
No entanto, e porque a realidade do país assim o obriga, não foi difícil identificar
várias situações em que os direitos dos menores são violados, seja através de
emprego da mão-de-obra infantil para desempenhar diversas tarefas, quer
domésticas, quer não, sem falar ainda de situações de falta de registo, dos menores
em conflito com a lei, entre muitos outros casos.
Os trabalhos de auscultação foram realizados nas seguintes localidades: Buba,
enquanto capital da região, Fulacunda e Tite.
Os dados recolhidos apontam claramente no sentido de, em termos de uso das
crianças como fonte de rendimento para o sustento familiar, ser usual nesta região,
principalmente na cidade de Buba, mandar crianças para o mercado para venderem
produtos cuja as receitas revertem-se a favor do agregado familiar.
Dos inquiridos, mais de 52% respondeu que desempenha ou já desempenhou uma
actividade. E destes, 78% o faz em proveito familiar e segundo as orientações dos
pais ou encarregados de educação.
Como decorrência desta situação o tempo empregue nas actividades de lazer ou nos
estudos acaba por ser muito pouco, sendo que, devidos aos seus afazeres, os pais ou
encarregados de educação destes menores acabam por não dar um seguimento
considerado adequado aos seus educandos. Só 17% dos inquiridos recebe
acompanhamento escolar por parte dos pais e/ou encarregados de educação.
No entanto, independentemente dessa situação, em termos de frequência aos
estabelecimentos de ensino, 87% dos inquiridos o fazem, e 77,3% dos mesmos
afirmam possuir registo, sendo que apenas 17% o possuem à nascença e 56% após
ter iniciado a frequência às aulas.
Os casos de casamento precoce e forçado é o que não tem faltado nesta região, mas
com mais incidência no sector de Tite, nas bem conhecidas aldeias de Bissassima,
Foia, Ba, entre outras.
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Não obstante a deslocação a esta localidade ter sido feito em condições
extremamente penosas, contudo, os elementos recolhidos pelo grupo de trabalho
foram tão expressivos que urge as autoridades tomem medidas no sentido de por
cobro a estas situações.
Para lá dos relatos das autoridades, que confirmam a existência de situações de
casamento precoce e forçado, ainda fora possível verificar e chegar a fala com
meninas que conseguiram escapar a este trágico destino e que foram parar à casa
dos pastores da Igreja Evangélica.
Sem qualquer pretensão de expor as vítimas, mas não se pode deixar de trazer aqui
estas imagens chocantes para despertar as consciências sobre a situação destas
jovens que, precocemente, são retiradas do seu mundo e transformadas antes do
tempo em adultas precoces.
Deixam os lares, o convívio dos parentes e amigos, abandonam a escola para se
transformarem em esposas, mães e donas de casa precoces deixando tudo para trás.
Custa acreditar nos relatos feitos por estas vítimas! E não é demais indagar como é
que, em pleno século XXI, ainda é possível procedimentos desta natureza.
A imagem que a seguir se apresenta retrata com uma crueldade estonteante a
situação de uma menor que, milagrosamente (pode-se dizer), conseguiu escapar –
com vida – de um caso de casamento precoce.

68

Imagem: Jovem brutalmente espancada por ter recusado casamento.

Esta imagem, profundamente chocante, será sempre preferível se as agressões que
ela sofrera se limitasse simplesmente a esse espancamento. Mas não! Ela ainda,
para além de ter sido torturada física e psicologicamente, foi simultaneamente
sujeita a violação sexual sancionada pelas anciãs da sua tabanca, nestes termos, que
importa dar a conhecer: sempre que o marido, que já tem mais de 60 anos, a quiser
possuir, e ela não der o seu assentimento, é agarrada e amarrada aos ferros da cama
para que ele possa consumar o acto de agressão. Acto contínuo, e como forma de a
amansar, era ainda sujeita a estalos e sovas por parte das mulheres durante todo o
acto sexual que, depois de finalizada, ainda dá direito a mais sova para que da
próxima ela aprenda a lição.
Só conseguiu escapar desta tormentosa vida fingindo que já havia consentido e
concordado com o casamento fazendo com que toda a gente acreditasse nela para,
aproveitando-se da distracção de todos, fugir para Tite.
Relatos idênticos foram-nos feitos por outras adolescentes que experimentaram a
mesma situação, tendo no pastor da Igreja Evangélica o único refúgio para atenuar
as respectivas desgraças. Tanto na cidade de Buba como na cidade de Tite tem
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havido muita intervenção da Igreja Evangélica no sentido de tentar encontrar um
rumo para estas jovens e crianças vítimas de casamento precoce e forçado. E todas
as despesas, é bom ressalvar, desde a alimentação, vestuário, escola e outras
despesas são todas feitas às expensas do pastor sem qualquer comparticipação das
entidades estatais.
Não raras vezes, foi-nos dito pelos pastores e confirmado pelo Comandante da
Esquadra de Polícia de Tite, quando as miúdas conseguem escapar os familiares
invadem a residência do Pastor para a tentar resgatar ou mesmo ameaçando o
anfitrião de morte, o mesmo também acontecendo com o próprio Comandante
muitas vezes ameaçado de morte pelos familiares. A fúria dos familiares pode
inclusive direccionar-se contra os técnicos de saúde quando atendem os pacientes
vítimas de agressões físicas por parte dos familiares.

Imagem: Membros de equipe de trabalho com jovens vítimas de casamento precoce e forçado

E mais uma vez, aliás tal como sucede no resto do país, para além serem sujeitos a
quaisquer tipo de formação específica para lidares com casos deste género, ainda
não dispõem de condições mínimas para desempenharem cabalmente as suas
tarefas, em termos de equipamentos, meios de transporte e outros. Aliás, explicitounos o próprio Comandante que em várias ocasiões foram-lhes relatadas casos de
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violência, de morte, de rixas entre tabancas, mas não conseguiram deslocar-se para
estas localidades por não disporem de efectivos suficientes para controlar a
situação, sem falar na inexistência de meios materiais.
O casamento precoce figura assim na lista de violações que contribui
significativamente para situações de abandono escolar na Região de Quinará,
principalmente nas localidades de Tite e arredores.
Brigas entre jovens, furtos e pequenas rixas constituem, entre outros, as situações
identificadas no que aos menores em conflito com a lei diz respeito.
É importante relatar igualmente àquilo que pudemos constatar numa tabanca situada
a meio caminho entre Buba e Fulacunda. A situação é esta: uma criança, na sua
tenra idade e cândida inocência, foi vítima do mais atroz acto de violação dos seus
direitos, violação essa perpetrada pela própria madrasta. Tudo aconteceu na
ausência dos restantes membros da família, principalmente do pai do miúdo,
quando, a madrasta devido a um acto de traquinice própria da idade praticado pelo
miúdo ao que a madrasta pega no miúdo e com a cabeça virada para baixo mete-o
numa panela com água a ferver.
Inexplicavelmente, não obstante tamanha agressão, o miúdo consegue sobreviver!
Uma vez perguntada a madrasta o que havia acontecido ao pobre rapaz responde
com a maior naturalidade que o mesmo havia tropeçado num banco e caído dentro
de uma panela a ferver. Seria esta a história daquele acto horrendo se o miúdo não
soubesse falar. Mas mal começou a sentir-se melhor e superado a trauma inicial
quando se lhe perguntou aquilo que havia acontecido com ele respondeu de pronto
que teria sido a madrasta. Como se pode imaginar era a versão dele contra a da
madrasta. E quando a equipe de trabalho se deslocou para aquela aldeia e falado
com o miúdo o mesmo repetiu literalmente aquilo que havia dito às outras pessoas,
ao que a senhora voltou a fazer fica pé na versão dela.
Surpreendentemente, ou talvez não, não fosse estarmos num país chamado
República da Guiné-Bissau onde tudo é possível, após ligeiras ‘investigações’ por
parte das autoridades policiais aquele caso foi dado por encerrado e miúdo
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continuando a conviver com a madrasta no mesmo lar. Como em muitas ocasiões
por esta Guiné profunda, também neste caso a culpa acabou por morrer solteira.
As entidades contactadas, desde ONGs, poder tradicional, hospitais, entidades
religiosas, associações de jovens, convergiram todas elas na necessidade de adopção
de medidas urgentes tendentes a banir algumas práticas no seio da nossa sociedade,
práticas essas que, para além de violar os direitos da criança e da mulher no nosso
país, minam ainda os alicerces em que devem assentar a protecção da infância. Pois,
reconhecem, não obstante uma certa evolução registada em matéria de consciência
colectiva, muitas práticas condenáveis continuam ainda a persistir no seio das
comunidades pelo que serão precisas medidas mais enérgicas para as combater.
Medidas essas que, como se verá em devida altura, passam também pelo
envolvimento de todos os actores estatais e não estatais na resolução dos problemas
com que se defrontam as crianças no nosso país.

10.4. Região Oio

No regresso à deslocação feita à região de Quinará, e seguindo o programa traçado,
foi a vez de Oio. O panorama aqui não difere muito daquilo que fora constatado
noutras localidades.
Situações de crianças trabalhadoras, vítimas de casamento precoce e forçado, de
abandono escolar, que não possuem registo, de crianças em conflito com a lei,
agressões física perpetrado contra crianças inocentes, verifica-se, em alguns casos
em larga escala, nesta região.
Mansoa e Bissorã foram as cidades eleitas.
Para além das crianças, pudemos igualmente entrevistar as autoridades, estatal ou
tradicional, bem assim as organizações não governamentais que actuam no domínio
da infância naquela região, as associações de jovens, os directores das escolas,
enfim todos aqueles que duma forma ou doutra podiam ser úteis à compreensão dos
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aspectos relacionados com a protecção e promoção dos direitos da criança naquelas
localidades.
Também aqui foram-nos relatados casos de violações dos direitos das crianças que
depois não tiveram qualquer sequência em termos de julgamento e punição dos seus
autores, casos esses que em pleno século XXI roçam ao surreal.
Apresentemos, ainda que em traços largos, os dados recolhidos durante o inquérito
à região de Oio.
No que ao trabalho infantil diz respeito, dos inquiridos constatamos que 47% das
crianças desempenham uma actividade laboral. Fazem-no normalmente com
consentimento familiar e em proveito do agregado familiar, 78%, e só
excepcionalmente o fazem em proveito próprio para comprar os materiais para a
escola, 13,2%.
Em termos de frequência às aulas, 83% das crianças e jovens auscultadas
responderam que frequentam o estabelecimento de ensino, sem bem que a maior
parte delas 76% não recebe nenhum tipo de acompanhamento ou seguimento
escolar por parte dos pais e encarregados de educação.

Evolução da População Escolar 7-17 anos

1999
2000
2001
2002
2003
2004
7-12anos 216.481 222.054 228.215 234.589 241.184 248.008
13-17anos 124.231 130.265 134.075 138.025 142.118 146.362
Total
340.712 352.319 362.290 372.614 383.302 394.370
Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento (Ministério da Educação)

Em termos de abandono escolar, e segundo as informações apurados junto dos
responsáveis educacionais, ela é razoavelmente elevada podendo atingir os 17% nos
casos jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos, isto não obstante
não disporem de dados estatístico fidedignos. A razão para esta taxa de abandono
escolar, segundo a opinião dos entrevistados, residem na elevada taxa reprovação
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dos alunos o que acaba por desmotiva-los, no casamento precoce principalmente
tratando-se de jovens raparigas, as dificuldades dos pais em assegurar a
continuidade dos filhos nas escolas (pese embora as melhorias registadas após
implementação de programas como Ensino Básico Unificado – EBU –, o acesso
gratuito ao Ensino Básico, ou ainda de Cantinas Escolares suportados pelos
parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau).
Foi-nos possível ainda identificar situações de violência contra crianças. Aliás, das
crianças inquiridas, privilegiando uma faixa etária dos 7 a 15 anos, 87% afirma ter
sido vítima de algum tipo de agressão, sendo que os autores são sempre membros da
família, tios, tias, ou outros parentes (no caso dos denominados ‘mininus de
criaçon’) ou os próprios pais. E nenhum caso de violação chegou sequer de ser
participada as autoridades quer pelas próprias vítimas ou por qualquer outra pessoa
(quer se trate de membro de família, quer não).
E aqui a violência não escolhe o tipo de famílias onde esteja integrado a criança,
sem bem ela se verifica mais nas famílias menos estruturada onde os pais e
encarregados de educação não tenham um nível de escolaridade satisfatório.
Seja-nos permitido, já que falamos de situações de violação dos direitos da criança,
relatar um caso que nos fora narrado pelo Delegado do Ministério Público junto ao
Tribunal de Sector de Mansoa. Eis o caso:
Trata-se do caso de uma criança de dois anos de idade que nasceu com
malformações congénitas que, segundo os progenitores não se trata de uma pessoa,
ou seja ou é uma cobra, ou um irã). Ora, como a criança não poder permanecer no
ambiente familiar sob pena de trazer desgraça à família, ela foi jogada numa mata
pelo pai com a orientação de um homem (djambacós) que alegou que a criança não
sendo um ser humano tem que ser devolvida à natureza.
Deixaram-na na mata até ao alvorecer, mas felizmente um homem que estava a
passar no local onde estava a criança escutou a voz e aproximou-se do local tendo-a
encontrado e a levada para as autoridades policiais que prontamente encaminhou o
processo para o tribunal que a entregou em seguida para as irmãs de Mansoa. Mas,
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no entanto, como o tribunal de Mansoa não tem competência para julgar o processo
vai ter que encaminhar o processo para Bissorã.
Este é tão só o relato de um caso de violação dos direitos das crianças na região de
Oio.
Em termos de registo das crianças e jovens inquiridos, 52% afirma possuir registo
contra 25,3% que atesta não ter sido registada. Deste, mais de metade integram as
famílias cujo os progenitores são analfabetos.
Jovens, sobretudo do sexo feminino, vítimas de casamento precoce e forçado é
outro dos casos aqui verificados.
Aliás, foi nesta região que a equipe de trabalho fora confrontado por um Imame
sobre a tentativa de o Estado proibir casamentos precoces e forçados, pois, segundo
ele, nem o Estado nem ninguém se responsabiliza quando estas supostas vítimas de
casamento precoce e forçado se engravidarem na casa dos pais, passando este a
cuidar simultaneamente da mãe e da filha. Ou seja, tentando justificar a razão
porque os pais em muitas ocasiões são obrigados a dar as filhas em casamento,
alega que o fazem para evitar que as mesmas se engravidem em casa dos pais e,
nalguns casos, sem se conseguir identificar o pai da criança.
É bom frisar que situações de casamento precoce só nas etnias que professem a
religião muçulmana, nada mais enganadora, pelo contrárias elas são transversais a
todas as etnias, principalmente nos animistas. Foi isso mesmo que apuramos através
das informações que nos foram prestadas pela polícia de Mansoa, havendo mesmo
um caso de uma jovem que foi violentamente espancada pelo irmão por ter-se
recusado casar com um homem muito mais velho que ela.
No caso de crianças em conflito com a lei conseguiu-se entrevistar três jovens
detido na prisão de Mansoa, mas todos provenientes de Bissau. Os motivos variam
entre violação sexual seguido de roubo, falsificação e burla e fogo posto.
No entanto, da conversa tida com as autoridades policiais, foi possível constatar que
também em Mansoa, a par das outras localidades do país, há casos de crianças em
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conflito com a lei, sem bem que as mesmas não possuem nenhuma formação
específica para lidarem com estes casos, limitando-se a lidar com os casos da forma
como sempre o fizerem. Detenção, obrigação de devolução da coisa (caso de furto
ou roubo), encaminhamento do caso para o tribunal, pagamento de uma
compensação monetária, etc. Outro aspecto também detectado tem que ver com o
não tratamento estatístico dos dados existentes na esquadra de polícia, sendo certo
que, conforme já se referiu, falta quase tudo para que as autoridades policiais
desempenhem as suas funções com um mínimo de eficiência.
Pelas informações que nos forma prestadas pelas autoridades policiais, não houve
sequer nenhum processo que tenha sido julgado cuja a vítima seja menor!

10.5. Região de Cacheu

Na impossibilidade de se cobrir toda a área geográfica que integra a região de
Cacheu, e tomando em consideração a importância que tem assumido o Sector de
São-Domingos no todo da região, e após análise atenta das informações sobre esta
localidade, o grupo de trabalho decidiu eleger esta localidade como aquela que será
objecto de inquirição depois de termos finalizados os trabalhos na região de Oio.
E assim foi.
Após uma cansativa e não menos turbulenta viagem, lá chegamos a São-Domingos
já a altas horas da noite.
O acolhimento hospitaleiro dispensado pelo Governador daquela localidade serviu
acima de tudo para minimizar a fadiga que a equipe de trabalho já vinha sentindo
em virtude das longas e extenuantes viagens realizadas até àquela data.
Logo pela manhã, após um pequeno briefing de identificação das entidades,
selecção de crianças e jovens a inquirir e distribuição de tarefas aos membros da
equipe, pôs-se mãos à obra.
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Cada localidade, sua história. Cada história seu drama.

Aqui, e em conformidade com os dados obtidos, se outrora algumas situações de
violação dos direitos da criança (como por exemplo casamento precoce e forçado,
violência física e psicológica, etc. perpetrados contra crianças) se verificavam com
frequência, hoje estas situações diminuíram drasticamente em resultado de
campanhas de sensibilização que sistematicamente são feitas por vários
intervenientes neste domínio, com maior enfoque para as organizações não
governamentais, bem como da própria actuação das autoridades regionais que têm
feitos esforços assinaláveis no sentido de mudança das mentalidades.

Em matéria de trabalho infantil, aquilo que nos foi possível detectar é que ele existe
se bem que o uso da mão-de-obra infantil nos trabalhos agrícola8 é o que mais se
verifica, principalmente na secção de Suzana, podendo atingir percentagens muito
elevada de crianças que executam este tipo de trabalhos (88%, segundo as suas
estimativas).

Devido ao modo de estar dos habitantes destas localidades, caracterizado sobretudo
por uma pouca abertura ao mundo exterior principalmente quando estão em causa
aspectos considerados importantes à preservação de um certo estilo de vida e a
própria manutenção da identidade que os une, não se nos revelou de todo fácil
identificar e auscultar os jovens vítimas deste tipo de trabalho, até porque, conforme
nos justificaram, àquelas horas em que a equipe chegou a secção de Suzana as
referidas crianças e jovens já estariam a desempenhar, sob ordens dos pais, as suas
tarefas nas bolanhas.

Contudo, os relatos que ouvimos de pessoas conhecedoras da região, neste caso do
Director do Ensino Básico, permitiu-nos compreender o estado das coisas e a
dimensão de certos problemas que afectam as crianças e mulheres, principalmente

8

Considerados uma das piores formas de trabalho infantil numa das Convenções da OIT.
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no que à problemática do abando escolar, violação sexual, gravidez precoce,
agressões física, etc. dizem respeito.

Caso positivo que registamos e que merece ser relatado prende-se com a formação
que regularmente uma equipe brasileira dá aos técnicos de saúde e outros sobre a
forma mais correcta de se atender as vítimas traumatizadas psicologicamente.

No que à frequência às aulas diz respeito, segundo este responsável, ela pode atingir
77%, na justa medida porque os pais e encarregados de educação estão agora mais
sensibilizados para a necessidade de enviares os seus educandos aos
estabelecimentos de ensino, o que têm feito, principalmente tomando em
consideração as medidas que têm vindo a ser implementadas no sector da educação
pelo Governo da Guiné-Bissau com a ajuda dos seus parceiros.

Contudo, ainda continua a persistir uma diferença significativa relativamente à taxa
de escolarização entre rapazes e raparigas, com maior preponderância daqueles em
comparativamente a estas. Além de que, quanto ao abandono escolar, verifica-se
igualmente uma elevada taxa de abandono escolar junto às raparigas já que há uma
tendência de os pais enviarem as filhas para Senegal e Gâmbia à procura de
emprego o que contribui sobremaneira para o aumento das taxas de abandono
escolar.

Sobre a violação sexual, os dados recolhidos junto dos centros de saúde
demonstram que este tipo de violação, pese embora em clara diminuição, apontam
para a sua existência.

Todavia, e conforme já referimos anteriormente, o modus vivendi desta gente acaba
por influenciar consideravelmente na forma como é encarada estas situações. A
técnica de saúde ao qual entrevistamos afirma mesmo que dos seis anos que já leva
naquele centro de saúde só em três ocasiões recebeu casos de violação sexual que
tenha como vítima uma criança. Não que não se ouve falar de situações do género,
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mas porque há uma tendência para que os casos sejam abafados pelos próprios
familiares, havendo neste caso a necessidade de as pessoas serem sensibilizadas no
sentido de denunciarem mais os poucos casos que vão acontecendo.

Mas mesmo assim, conseguimos detectar uma situação de uma jovem de 14 anos
que fora vítima de uma agressão sexual por parte de um homem de 47 anos de idade
e essa agressão resultou no nascimento de uma criança. A jovem deixou de
frequentar a escola e está permanentemente em briga com o pai que, a todo o custo
a quer casar com o agressor que impunemente vai fazendo a sua vida sem que nada
lhe aconteça.

Igualmente segundo o Comité de São-Domingos existem alguns casos de violência
física com os chamados “mininus de criaçon”,

que são maltratados pelos

educadores mas às vezes eles não têm como intervir para impedir os maus tratos
porque não sabem como interferir nestas situações, pois, uma vez que este tipo de
actos são considerados crime público acabam sempre por não serem objectos de
punição.
No que ao registo diz respeito, as informações prestadas pelos responsáveis deste
sector há uma tendência para as crianças serem registadas muito tardiamente,
havendo mesmo casos de crianças que continuam sem registo. Mesmo não tendo
dados que possam representar com fidedignidade a situação confluem ambos no
sentido de a percentagem situar-se ao nível dos 37% de crianças que ainda não
possuem registo, se bem que, devido às campanhas de sensibilização há uma clara
tendência para este número decrescer.

Como em qualquer região do nosso país, em termos de crianças que estejam em
conflito com a lei, os casos que mais se registam são os de agressões físicas entre
crianças, mas também de casos agressões de pais e encarregados de educação aos
filhos e educandos, mas sem contudo estes casos serem apresentados às autoridades
competentes.
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Pareceu-nos, em decorrência dos contactos efectuados que as campanhas de
sensibilização estão claramente a surtir os efeitos desejados, na justa medida porque
as informações que recolhemos junto das autoridades, principalmente tradicionais
que normalmente costumam ter menor predisposição para as mudanças, é no
sentido de se condenar as práticas consideradas nefastas à saúde da criança e da
mulher e não se compactuar com atitudes que ponham em causa os seus direitos e
interesses.

Oxalá que a realidade vá ao encontro daquilo que nos fora informado…

10.6. Região de Biombo

Foi o último local visitado em termos de deslocações ao terreno. E para não fugir à
regra, também aqui, os trabalhos decorreram com total normalidade tendo havido
absoluta colaboração por parte dos elementos contactados.
O roteiro em termos de inquirição seguiu a mesma trajectória que nas outras
localidades anteriormente visitadas. Isto é, estando na região de Biombo a situação
não assim tão díspar das outras localidades porquanto, também nesta região, a
violação dos direitos da criança e da mulher é uma realidade do dia a dia desta
camada mais frágil do tecido populacional guineense.
Foi possível identificar situações de emprego da mão de obra infantil, de abandono
escolar sobretudo em virtude de casamento precoce e forçado, a falta de seguimento
dos pais aos filhos durante o período escolar, situações de falta de registo de
algumas crianças, de agressões física a crianças e mulheres, de menores em conflito
com a lei, enfim de várias situações que acabam por constituir uma violação dos
direitos da criança e da mulher. E em muitos casos, impunemente!
Compulsando os nossos registos em matéria de trabalho infantil, constatamos que
57,5% das crianças inquiridas exercem alguma actividade laboral para além de irem
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à escola, principalmente durante a campanha de caju, onde as crianças são usadas
como mão-de-obra, havendo mesmo aqueles pais e encarregados de educação que
as abrigam a abandonar a escola para ir trabalhar nas hortas de caju. Mais de metade
(61%) o faz como contributo ao rendimento do agregado familiar e com o
consentimento dos progenitores ou encarregados de educação. E só uma
percentagem muito diminuta de crianças o faz em proveito próprio (21%). O
acompanhamento escolar é algo que não se tem verificado com muita amplitude,
porquanto só 17% respondem afirmativamente à questão sobre o acompanhamento
escolar. E 73,2% responderam negativamente.
Dos inquiridos, 67% responderam que têm registo contra 19,2% que responderam
negativamente. Razão para este número algo elevado de crianças que não foram
registadas radica em muitos casos na negligência dos pais ou na falta de
conhecimento dos pais quanto ao direito da criança em possuir registo, entre outras
causas.
As pequenas agressões perpetradas pelos educadores contra as crianças
trabalhadoras é algo que é considerado normal no relacionamento entre os mesmos.
Ou seja, 64,7% dos inquiridos responderam que já foram vítimas de agressões por
parte dos mestres – porque não cumprem os seus deveres –, ou porque não
conseguem vender a totalidade dos produtos transportados para o mercado, ou ainda
porque entregam o dinheiro completo.
Contrariamente ao que nos foi informado por um Régulo em Quinhamel, recusando
categoricamente a existência

de situações de trabalhadores – estudantes, de

abandono escolar em resultado de casamento precoce e forçado, de situações de
agressões física contra menores, o facto é que os dados dos inquéritos e as
entrevistas às organizações defensoras dos direitos humanos, e inclusive as
autoridades do Estado apontam justamente no sentido contrário.
Senão vejamos:
Não obstante não disporem de dados que reflectem com rigor a situação em matéria
de abandono escolar, o a verdade é que esta é uma realidade que se tem verificado
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na região de Biombo, uma vez que existem números bastante elevado de jovens
raparigas que são dadas em casamento precocemente sem que consigam prosseguir
os respectivos estudos. Aliás foi esta a informação que foram prestadas pelos vários
entrevistados, desde as associações de jovens, a associação de mulheres, os
responsáveis da educação, as autoridades religiosas, etc. Também contribui para a
situação de abandono escolar o envio de crianças a vizinha República do Senegal
com o objectivo de ir trabalhar na tecelagem de panos, essas crianças são forçadas a
ir com o responsáveis indicados pelos pais para este trabalho, sendo que não mais
regressam à escola.
Os relatos dos Pastores da Igreja Evangélica, tanto em Quinhamel como em
Bijimita, uma localidade que se situa a uns quilómetros daquele, acabam por
confirmar estes factos, mas não só, pois igualmente falou das crianças de três,
quatro cinco ou mais anos que são obrigadas a ir fazer a cerimónia chamada
“catandeira” e “omai”, este último que funciona na linhagem da mãe, estas crianças
são levadas pequenas para cerimónia, mas acabam ficando no local da cerimónia
principalmente aquelas que vão para a cerimónia de “omai” para se casarem com o
balobeiro local, que é um homem já de cinquenta, sessenta ou setenta anos de idade.
Aquelas crianças ficam naquele lugar já responsáveis pelas suas vidas, na época de
caju têm que trabalhar para as suas sobrevivência quando terminar o caju tem que
começar a procurar de qualquer coisa para vender para poder se sustentar, porque
elas já são consideradas pessoas adultas por causa da cerimonia que fizeram. A
partir daí transformam-se em adultos precoces sem possibilidade de gozarem a sua
infância.
Quanto à violação sexual, existem vários casos, por exemplo: das meninas que são
forçadas e seguradas pelos mais velhos para que o marido rejeitado pode estupra-la,
também jovens que violam as crianças em troca de amêndoas ou moedas entre
outro.
No que à situação de menores em conflito com a lei diz respeito, e de acordo com as
autoridades policiais, esta é uma realidade na região se bem que muitos acabam por
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não sofrer qualquer punição, pois tratando-se menores, e como os mecanismos que
a lei fixa não são de todo exequíveis por falta de condições, acabam sempre por
solta-los o que conduz a uma certa revolta por parte das vítimas. E não raras vezes
se encontra este ou aquele vítima que não se coíbe de recorrer á justiça privada para
resolver os seus diferendos.
Mesmo não tendo números que poderão sustentar as suas afirmações, assevera que
há uma tendência para estes números crescerem tendo em consideração que, à
partida, não são passíveis de punição os actos praticados pelas crianças em causa
razão porque há um sentimento generalizado de insegurança no seio das populações
o que propicia o recurso à justiça privada como forma de resolução dos litígios.
À questão se é habito o Comissariado encaminhar os casos para o Tribunal de
Sector responde que nos casos em que seja a criança a autora da agressão, limitamse simplesmente a proceder à libertação da mesma sem que isso passe para a alçada
das autoridades judiciais.
E no caso contrário, isto é, quando é a criança vítima de agressão, seja de que tipo
for, o caso normalmente é remetido para o tribunal mas não tem conhecimento se já
chegou de haver punição aos responsáveis por esses actos ou não, mas, conforme
refere o Imame local, a falta de justiça no nosso país fazem com que muitos casos
não cheguem sequer a ser denunciados às autoridades competentes o que acaba por
deixar uma nítida sensação de que naquela localidade o crime compensa.
Recorda o episódio de uma criança de 16 anos violentamente agredida pela tia ao
qual os vizinhos denunciaram junto as autoridades policiais, que solicitou o apoio
do Unicef local, sendo que a mãe, que vive na região de Gabú, ao ser convocada,
deslocou-se para Quinhamel e, estranhamente, acabou por rejeitar a própria filha
retirando em consequência a queixa, acabando a criança por ficar a guarda do
Unicef.
Uma vez entrevistado o Juiz do Tribunal de Sector de Quinhamel à propósito dos
tipos de casos de violação dos direitos da criança que recebem e a forma como
resolvem estes casos, responde que as situações que mais entrada dão naquela
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instituição vocacionada para a resolução da justiça são os de violência física em
ambos os sentidos, isto praticada contra menores e que tenham nas crianças os
autores, os violação sexual aos menores, o qual tem sofrido um certo acréscimo nos
últimos tempos devido ao facto de muitos acabarem por serem resolvidos à margem
da justiça e no seio das próprias comunidades.
Relata mesmo dois casos de crianças que sofreram agressões sexuais por parte de
adultos.
Ambos os casos, devido à sua gravidade, merecem ser relatados.
O primeiro caso trata-se de uma criança de 3 anos agredida sexualmente por um
indivíduo de 37 anos de idade. Como se pode supor, não sendo possível a
consumação do acto sexual, devido a tenra idade da vítima, o agressor ao tentar
acabou por provocar danos sérios no órgão genital da menina, danos esses que, não
sendo tratados convenientemente, poderão ter repercussões muito sérias no aparelho
reprodutivo da referida criança.
Outro caso é uma rapariga de 14 anos que foi violada por um rapaz de 23 anos. De
acordo com o responsável de saúde daquela região a adolescente em causa padecia
de uma maleita que desaconselhava que mantivesse relação sexual antes de atingir a
maioridade, pelo que este acto de violação poderá ter consequências gravíssimas
para a menor.
Quanto a actuação da polícia nestes dois casos, informou-nos que ambos os casos,
que começaram por uma detenção do violador não teve qualquer sequência
porquanto foram os próprios familiares que após vários pedidos acabam por retirar a
queixa.
Estes dois casos acabados de relatar demonstram claramente a forma como nem
sempre, ou mesmo sistematicamente, os direitos da criança são violados sem que os
violadores sofram qualquer tipo de punição sendo que, em alguns casos, como não
se trata de crime público a intervenção dos próprios familiares acaba por
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obstaculizar ao prosseguimento dos inquéritos e consequentemente à realização da
justiça.
10.7. Sector Autónomo de Bissau (SAB)

Após um inexplicável interregno de largas semanas, finalmente o SAB fora objecto
de inquirição. A inquirição se desenrolou só no mês de Outubro, contrariamente
aquilo que era o desejo e a expectativa do grupo de trabalho.
A aglomeração da população nas cidades, mormente na capital do país, faz que as
violações dos direitos da criança e da mulher passem despercebidas, adensando
ainda mais a vulnerabilidade das mesmas.
É possível encontrar em Bissau de tudo um pouco. Desde situações mais dramáticas
a requererem uma intervenção mais rápida e incisiva das autoridades, àquela que
suplicam a adopção de estratégias de longo prazo com vista à sua resolução por se
tratarem de questões que necessariamente implicam medidas de longo prazo mais
consistentes e não de pequenos remédios que servem sobretudo para amainar a dor e
não para curar a doença.
O fenómeno das crianças de rua, que começou basicamente a surgir na cidade de
Bissau durante e depois da guerra de 07 de Junho, acaba por começar a constituir
um flagelo que deve merecer uma atenção redobrada de toda a sociedade, mas
principalmente das autoridades estatais.
Efectivamente, outro caso a necessitar de atenção das autoridades trata-se da
situação de crianças deficientes.
Na verdade, conforme já vem sendo bastas vezes enfatizado pela Federação que
congrega as várias associações de deficientes no nosso país, é necessário que as
autoridades nacionais elaborem uma verdadeira política de inclusão e não mera
medidas destinadas e resolver problemas concretos e conjunturais e não atacar o
problema na sua essência.
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São tantas e tão graves as situações de violação dos direitos da criança na nossa
capital que, mesmo no num inquérito como este não se consegue abarcar a todos os
casos. E mesmo que a forma cada vez mais incisiva como as múltiplas organizações
e associações que lidam com o assunto têm actuado mas a verdade é que ela não se
mostra suficiente para impedir que estas violações perdurem e alarguem cada vez
mais. Aliás, como a actuação destas entidades exige a disponibilização de recursos
financeiros que nem sempre são possíveis atrair, muitas vezes a aludida actuação
acaba por constituir tão só uma gota de água no mar de problemas e de violações
que diariamente as crianças enfrentam no nosso país em geral e na nossa capital em
particular.
Os dados apresentados para as outras regiões e os relatos ali vertidos assemelham-se
a tudo aquilo que temos e constatamos na cidade capital.
Actos de violência gratuita contra crianças inocentes, crianças cuja a juventude lhes
é roubada em troca de uma vida de adultos precoce, miúdos (as) que, enquanto
“mininus de criaçon”, são diariamente espancadas e sujeitos a todo o tipo de
castigos corporal e psicológica inimagináveis por quem deveria cuidar deles,
garotos (as) que de sol a sol deambulam por estas ruas e ruelas de Bissau com
tigelas de produtos da mais variada natureza à cabeça para vender, correndo todos
os perigos possíveis, àqueles que diariamente estão enfiados nas oficinas como
aprendizes (seja em oficinas mecânicas, bate-chapas, serralheira e carpintaria, entre
outras), ou nos quintais a auxiliar os parentes na cultura de legumes, ou ainda os
casos das adolescentes que, em troca de uma compensação pecuniária, diariamente
à noite vão vagueando nas avenidas da nossa capital como profissionais de sexo,
enfim, casos que se multiplicam aos olhos das autoridades e da própria sociedade
sem que se vislumbre a adopção de uma política consistente e concertada no sentido
de por cobro a todas estas violações.
E tudo isto para não referir os tão badalados casos das “catorzinhas”, jovens cuja a
adolescência lhes é retirada prematuramente transformando-se em amantes de
adultos, em troca de pequenas contrapartidas, situações claramente a necessitar de
uma outra abordagem por parte das autoridades, uma vez que se tratam claramente
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de crimes de pedofilia, não obstante este ilícito criminal não se encontrar tipificado
na nossa lei criminal. Contudo, não deixa de constituir casos de agressões sexuais a
menores, que deveriam ser punidos com severidade pelas autoridades.
Tudo isto é, conforme acertadamente se enfatiza no Relatório Alternativo das ONGs
sobre a Aplicabilidade da CDC, consequência da falta de oportunidade de uma vida
digna no seio da família que é em geral muito pobre e do Estado que é incapaz de
criar condições de bem-estar e prosperidade para o país9.
E isso para não referir, conforme se fará referência mais adiante, à problemática
sempre candente das mulheres, cujos os direitos convenientemente são esquecidos,
espezinhados por sociedade onde o machismo vai imperando não obstante o alerta,
o trabalho árduo de várias organizações e associações de mulheres que,
corajosamente, por este país fora vão erguendo as suas vozes contra o conformismo
que não raras vezes vai invadindo a nossa sociedade não obstante todas as
proclamações que se vai fazendo em prol da defesa e promoção dos seus direitos.
À propósito, não custa lembrar o já referido no Relatório da missão sobre a
importância da igualdade de género hoje em dia, nestes termos: “A igualdade de
género

assume

assim uma importância vital na elaboração e definição de

programas e políticas de desenvolvimento dos Governos. O género surge nesta
década como um instrumento de análise para a formulação de estratégias de
intervenções de desenvolvimento concebidas de modo a responder às necessidades
de homens e mulheres”, sendo que “a questão do combate à violência contra
mulheres e crianças é uma prioridade a nível internacional”10, devendo todos os
Estados integrantes dessa Comunidade internacional engajarem-se seriamente nesse
combate.

9

Cfr. Relatório alternativo sobre a implementação da Convenção das Nações Unidas relativa aos Direitos da
criança na Guiné-Bissau, Coord. Laudolino Carlos de Medina (Facilitação João S. Handem Júnior), Bissau,
Janeiro 2011, p.25.
10

Ver Helena Neves Abrahamsson & Vasco Biaguê, Relatório da Missão de Harmonização da Legislação
Interna relativa à Protecção da Criança face à CDC e CEDAW, Bissau, Março 2010, cit., pp. 11 e 27.
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O certo é que não obstante existirem as leis que protegem os direitos da criança e da
mulher, pese embora existirem instituições denominadas tribunais, e apesar de
existirem juízes, há claramente uma sensação de impunidade e de injustiça que vai
reinando na nossa sociedade o que acaba por ter um respaldo negativo na forma
com são vistas e tratadas as crianças e as mulheres na sociedade guineense.
Ainda num Relatório muito recentemente publicado por uma organização
internacional o nosso país figura na lista daqueles onde é pior ser-se mãe11.
Esta é apenas mais uma confirmação da situação prevalecente no nosso país em
matéria de promoção e protecção dos direitos da criança e da mulher, daí a
premência na adopção de medidas com vista a por cobro àquelas violações.
Em termos daquilo que foram os resultados dos inquéritos realizados em Bissau,
tanto às crianças como às entidades, estatais e não estatais (principalmente às
organizações não-governamentais), há um dado que é comum a todos os
intervenientes neste sector, que é este: a dimensão do problema muitas das vezes
tem a ver com as questões estruturais de formação das pessoas, de muito difícil
resolução, do que com situações circunstanciais da vida, de mais fácil resolução.
Expliquemos.
Há uma convicção enraizada na mente do guineense que a mulher, por natureza,
sendo diferente do homem, ela já nasce inferior a este. Mesmo que o politicamente
correcto impele aos homens a afirmar o contrário, na verdade no subconsciente do
homem a mulher aparece sempre como um ser que deve sujeitar-se e subordinar-se
ao homem. Em todos os domínios! Aliás o homem guineense, e também a própria
mulher, foram educados assim.
O mesmo também acontece relativamente as crianças. Ou melhor os filhos. Por
mais voltas que se dê os filhos são sempre considerados ‘património’ dos
respectivos progenitores legitimando-os a prática de todos os tipos de actos a favor
11

Trata-se do Relatório publicado pela organização “Save the Children” sobre a situação da infância e da
mulher no mundo.
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ou contra os mesmos. Aliás, chega-se mesmo a argumentar, perante situações de
condenações, que o filho é meu e ninguém tem nada a ver com aquilo que faço com
ele ou deixo de fazer! E, geralmente, a própria sociedade, salvas raríssimas
excepções, vai deixando passar incólume as situações de violação num misto de
revolta e resignação.
Trata-se, no fundo, de uma educação de base que não é fácil combater sobretudo
tratando-se de uma população de base tradicional como é a nossa.
Quais foram então os resultados dos inquéritos realizados no Sector Autónomo
de Bissau?
Bissau, se bem que com indicadores em alguns casos muito positivos face àquilo
que constatamos noutras localidades, confirma a dura e trágica realidade no que à
protecção e promoção dos direitos das crianças diz respeito.
De facto, na cidade de Bissau, não fora difícil identificar as situações objecto de
análise no presente relatório, porquanto, tomando em consideração o crescimento
do seu tecido populacional, e normalmente sem quaisquer tipos de condições, e
atendendo as fragilidades das instituições do Estado que não dispõem de condições
mínimas para acudir a todas as solicitações, a situação de protecção e promoção dos
direitos da criança, e também da mulher, não poderia fugir à regra.
No que à situação do emprego da mão-de-obra infantil diz respeito, o grupo de
trabalho constatou que, desde crianças vendedeiras, engraxadoras de sapatos,
aprendizes nas oficinas, até crianças que integram o núcleo das denominadas
“mininus de criaçon”, há de tudo um pouco.
Das crianças inquiridas, e dos resultados desta inquirição, pelo menos com relevo
para o presente relatório, foi possível constatar uma clara divisão entre aqueles que,
pese embora trabalham não deixam de frequentar um estabelecimento de ensino,
daqueles que, por opção dos pais, dedicam exclusivamente o seu dia a dia a ajudar
os pais na tarefa de angariar rendimentos com vista a satisfação das necessidades da
família.
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E há também aqueles cuja a missão se resume exclusivamente aos estudos, com o
necessário acompanhamento familiar, como se impõe tomando em consideração a
idade precoce das crianças e os apelos às vezes nefastos que o mundo que as rodeia
as faz. São crianças que normalmente integram as famílias com uma certa estrutura
e que não são vítimas das situações descritas no presente relatório.
Em matéria de trabalho infantil, 52% das crianças inquiridas responderam
afirmativamente terem exercido (ou ainda exercem) uma actividade paralela aos
estudos, sendo que apenas 38% responderam negativamente, e, daquela
percentagem 83% alega que o faz como forma de contribuir para o sustento familiar
e mando dos pais e encarregados de educação, razão pela qual, as actividades
recreativas ocupam muito pouco tempo no computo geral das ocupações das
referidas crianças.
Não obstante esta situação, ainda assim uma boa percentagem das crianças
inquiridas, 83,7%, frequentam um estabelecimento de ensino, se bem que uma parte
considerável estuda sem o necessário acompanhamento ou seguimento escolar por
parte dos pais ou encarregados de educação.
Essa percentagem não pode deixar de ser justificada, aliás conforme já explanamos
e resulta também do Relatório Alternativo das ONG’s,, pelo “aumento significativo
de estabelecimentos escolares devido a dinâmica de iniciativas privadas, de
confissões religiosas e das ONG”. Aliás, “o próprio Estado através do “Projecto
Firkidja” investiu em infra-estruturas escolares em todo o país, tendo construído
73 novas escolas para 255 salas de aulas”12, o que implicou necessariamente, e
conforme já dissemos, um aumento substancial das verbas canalizadas através do
Orçamento Geral do Estado para o Ministério da Educação.

Evolução da população escolar por grupo etário

12

Ver Relatório Alternativo…, cit., p. 22.
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Não obstante não dispormos de dados globais mais recentes em termos da evolução
da população escolar, o gráfico acima apresentado, que reporta a evolução da
população escolar por grupo etário no período compreendido entre os anos de 1999
à 2004, demonstra com uma nítida clareza que a tendência tem sido sempre a de a
população escolar ir crescendo, obrigando mesmo que, em virtude desse aumento,
as autoridades fossem obrigadas a instituir o sistema 4 turnos de forma a tentar
responder com um mínimo de satisfação as demandas.
Contudo, não obstante este salutar crescimento, há casos ainda de crianças que
continuam à margem do sistema de ensino sendo certo que as situações mais
flagrantes de não frequência à escola reside sobretudo em duas categorias
fundamentais de crianças trabalhadoras, a saber: crianças oriundas da vizinha
República da Guiné-Conacry que se ocupam essencialmente de trabalhos de
engraxar os sapatos, e também de crianças vendedeiras, geralmente “mininus de
criaçon” ou que integram os agregados familiares com um rendimento muito baixo.
Os primeiros, a estudar, recorrem fundamentalmente a aprendizagem do Alcorão
nas escolas corânicas ou em casa de mestres. As segundas, pelo contrário, pelo
estilo de vida a que normalmente estão constrangidas a levar, são alvos fáceis não
só de casamento precoce, mas acima de tudo de aliciamentos por parte dos adultos
para actos de agressões sexual.
Aliás, nesta matéria, identificámos um caso de tentativa de aliciamento a uma
criança, de sensivelmente 12 anos – porque ela não soube precisar bem a sua idade
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–, por um adulto, acto que só não fora consumado pelo simples facto de alguém os
ter surpreendido fazendo com que o pretenso agressor escapasse sem ser
denunciado e muito menos detido.
Uma coisa porém não deixa de constituir verdade: a exploração do trabalho infantil,
sobretudo nas suas piores formas, é uma prática muito antiga na nossa sociedade e é
o resultado de uma concepção arreigada na nossa sociedade de que é desde
pequenino que se educam as crianças a transformarem-se em adultos amanhã.
Todavia, o problema está sempre no limite entre aquilo que deve ser considerado
normal e razoável, e até saudável, à formação da criança, atendendo a sua fase
precoce de formação, e aquilo que constitui um excesso e por conseguinte
prejudicial à saúde e bem-estar físico e psíquico da mesma.
Falando agora de assédio sexual, ou de troca de notas por favores sexuais nas, uma
vez que se trata de situações já mais delicadas, nas escolas por onde passámos tudo
aquilo que pudemos recolher é de que esta tem sido uma prática recorrente nos
estabelecimentos de ensino, pese embora paira sobre ela um silêncio sepulcral, pois
ninguém admite que já aconteceu uma coisa dessas com ele, limitando-se apenas a
referir que conhecem um ou outro caso mas sem identificar os nomes, quer dos
professores, quer das vítimas.
Relativamente às situações de violência, quer nas escolas quer em casa, perpetradas
contra as crianças, foi-nos possível recolher que, desde a mais pequena repreensão
verbal até a casos de agressões corporais mais violentas, mais de 93% dos
inquiridos responderam afirmativamente que foram alvos de algum tipo de
violência. Ou seja, tanto os progenitores, como os encarregados de educação,
passando pelos irmãos, tios ou outros parentes, próximos ou distantes, já usaram os
mais variados tipos de veemência para reprimir uma conduta menos correcta destas
crianças.
E aqui, as crianças trabalhadoras figuram no topo da lista daquelas que mais
agressões e espancamentos sofrem (67,4%) como resultado de não terem
conseguido ou desempenhar cabalmente uma tarefa solicitada pelo mestre ou pelo
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tutor (no caso de crianças aprendizes nas oficinas e “mininus de criaçon”), ou de
não terem conseguido vender todo o produto que levaram para vender ou por terem
perdido o dinheiro (situação de crianças vendedeiras), ou ainda porque não
entregaram o montante a que são obrigadas a entregar aos ‘chefes’ (caso de crianças
pedintes).
O mesmo sucede igualmente nas escolas, onde não é raro ver agressões mútuas
entre crianças, normalmente resolvidas pela direcção das escolas, e mesmo em
alguns casos foi possível detectar, ainda que a uma escala muito pequena, situações
de violência perpetradas pelos professores contra as próprias crianças.
Falando agora de registo, exceptuando os casos mais críticos de crianças
engraxadoras oriundas da vizinha República da Guiné, que normalmente não
possuem qualquer tipo de registo, no caso de crianças em idade escolar, e em
termos percentuais, constatamos que 67% afirmam possuir registo, contra 17, 2%
que responderam negativamente.
Os dados recolhidos junto das autoridades policiais, bem como das autoridades
judiciais (mais concretamente, Ministério Público e Polícia Judiciária – Brigada de
Menores) isto no que à situação de menores em conflito com a lei diz respeito,
ilustram que também na cidade de Bissau há um crescente aumento de casos de
agressões físicas levadas a cabo por menores, ainda que nem todos são denunciados
às autoridades, e aqueles que o são muitas vezes, por falta de colaboração, não
chegam a julgamento.
Os relatos feitos pelas entidades que actuam neste domínio comprovam as
constatações que fomos fazendo ao longo do presente relatório. Atente-se, por
exemplo, nesta descrição feita pela Casa Emanuel, uma organização humanitária,
cujo o objectivo sobretudo o de ajudar as crianças órfãs e carenciadas que a par de
outras organizações por este país fora, não têm regateado esforços no sentido de dar
amparo àquelas crianças que o destino reservou-lhes dias mais difíceis
contrariamente aquilo que a sua precoce idade consente.
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Conforme explicação da responsável principal, a cada dia que passa, recebem
crianças com vários tipos de problemas, como também, crianças vítimas de violação
sexual, casamento forçado e precoce, agressões físicas, etc.
No momento em que esta conversa aconteceu tinham acabado de receber casos de
duas meninas que foram vítimas de violações sexuais por parte do tio quando eram
ainda bebés, e que têm graves problemas a nível de órgão genital, necessitando por
isso de serem submetidas a cirurgias para corrigir esse problemas.
Quanto ao casamento forçado e precoce, afirma, têm vários casos, e, citando só um
exemplo, têm uma menina de Quebo, que foi obrigada a fugir por causa de
casamento dado pelo pai, que ela não quer, e também há uma outra de Tite que tem
também o mesmo problema.

10.8. Em jeito de balanço

Do excurso que fizemos ressaltam, em jeito de síntese, duas realidades:

a) Que a violação dos direitos das crianças é uma realidade no nosso país
em todas as vertentes e em todas as suas dimensões;
b) Que não obstante a aparente melhoria da situação, e pese embora uma
louvável e incasável actuação das organizações que actuam no domínio
da infância, o facto é que Estado tem sido claramente impotente, devido
também às suas próprias fragilidades, para acudir as mais diversificadas
demandas; daí que
c) Urge encontrar outros mecanismos e não se ficar pelas receitas
convencionais de sensibilização com ausência de punição e doutras
medidas de índole económica e social. Voltaremos a estes e mais outros
aspectos.
94

11. Indicação das medidas a serem implementadas de molde a concretizar o
processo de harmonização e por conseguinte proporcionar uma melhor
protecção às crianças: das medidas de âmbito legislativo, de vertente
económica e social à sensibilização. As três facetas de uma intervenção.

É chegada agora a altura de começar a trazer à luz do dia, ainda que duma forma
sumarizada, quais foram as orientações que fomos recolhendo a medida que fomos
pondo em prática as linhas mestras traçadas para este inquérito.
Já deixamos expresso no ponto anterior que a sensibilização, tratando-se de uma
receita convencional, nem sempre é eficaz quando ela não é acompanhada de
medidas punitivas em caso de violação dos direitos das crianças ou de outras
medidas de natureza diversa. Não que ela não deva ter lugar. Pelo contrário! Só
pudemos recolher que é absolutamente imperioso ir-se mais além.
Pois bem.
Qual será então, do ponto de vista dos inquiridos (crianças, entidades estatais e não
estatais, entre outras), o rumo a seguir nesta matéria?
Antes de mais, cumpre salientar que, conforme se pode constar, por uma questão
metodológica, fomos recusando cair na tentação de ir avançando pequenas
conclusões a medida que este relatório foi ganhando dimensão, porquanto, se o
fizermos, estaríamos, pelo menos naquela fase, a desviar a atenção do leitor do
principal para o acessório. Eis então o primeiro momento de verdadeiramente o
fazer.
Ora, em termos de linhas mestras que deverão presidir a actuação das entidades
públicas em matéria de protecção e promoção dos direitos das crianças, os
inquéritos realizados permitiu-nos vislumbrar três aspectos fulcrais, a saber:
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a) A harmonização que passa não só pela compatibilização dos
comandos normativos nacionais às convenções internacionais, mas
sobretudo pela adopção de mecanismos tendentes a permitir uma
efectiva aplicação desses comandos legais;
b) Não se pode cair no erro de pensar que a harmonização por si só
resolve todos os problemas nesta matéria. Antes pelo contrário! Assim
sendo, medidas de cariz económica e social se mostram igualmente
necessárias sob pena de todo o esforço de compatibilização não lograr
trazer quaisquer benefícios para a população alvo; finalmente
c) O reforço das campanhas de sensibilização, não apenas aquelas
divulgações que ocasionalmente são feitas e que nem sequer chegam
para atingir os objectivos visados com as mesmas, limitando-se
apenas a tocar de raspão as consciências da comunidades locais, se
mostra necessário.

Deve dizer-se, contudo, que cada uma destas medidas pode ter desdobramentos que
as podem tornar mais eficazes principalmente quando melhores implementadas e
sobretudo quando os recursos disponíveis são convenientemente aplicados.
O que é preciso saber fazer, do nosso ponto de vista, é segmentar as medidas,
porquanto uma das constatações a que chegamos é a de que o nosso país marcha, ou
melhor evolui a duas velocidades. Uma velocidade para os centros urbanos, mais
aculturado, e outra para as zonas rurais, mais tradicional.
Há assim uma notável e indisfarçável disparidade entre os meios urbano e rural.
E isto contribui desfavoravelmente na erecção de uma consciência colectiva. A
sensação com que se fica é a de que há uma resistência intransponível à mudança
nestas segunda zonas. E qualquer novidade que venha é vista como algo que vá
contra as práticas ancestrais e logo inaceitável.
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Ainda não se conseguiu estabelecer, nestas regiões, uma linha delimitadora (será
que se pode mesmo estabelecê-la?) entre o admissível e o inadmissível, o tolerável e
o intolerável, o legal e o ilegal, o aceitável e o inaceitável…

12. Nótula sobre a Situação da Mulher no Contexto da Sociedade Guineense

Quando se iniciou este processo de harmonização foi pedido aos consultores que na
análise da situação da criança no nosso país fosse também reflectida o caso da
mulher. Porque punha-se (e põe-se ainda) a questão, igualmente importante, de se
saber como harmonizar as legislações interna de protecção da mulher face
igualmente às convenções internacionais, mais particularmente a CEDAW.
Na verdade, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, de 1979, vulgarmente designada como “a Carta dos Direitos
Fundamentais das Mulheres” apela a que os Estados partes alterem modelos de
comportamentos socioculturais no sentido de eliminarem práticas e costumes que
podem por em causa a vida humana ou criar outros problemas que deles possam
derivar, tendo os Estados se comprometido a tomar as medidas necessárias no
sentido de alterar qualquer disposição de carácter legal, práticas ou costumes que
possam constituir situações de discriminação ou de violência contra as mulheres13.
O compromisso assumido pelo Estado da Guiné-Bissau perante a Comunidade
Internacional deveria então ser cumprida. E impunha-se que esta harmonização seja
feita e que fossem adoptadas medidas conducentes à erradicação de todos os tipos
de violência contra mulher. Eis, basicamente, a razão de ser da solicitação efectuada
aos consultores.
Ademais, uma vez que já estava na forja o processo de harmonização, e que iria
apenas ser retomado, sob a coordenação do Ministério da Justiça, nada melhor do
que embarcar a situação da mulher.
13

Cfr. Estratégia Nacional para o Abandono da Excisão Genital Feminina na Guiné-Bissau, p. 4.
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Aliás, as tendências internacionais neste domínio apontam claramente para que as
políticas públicas desenvolvimentistas façam integrar a perspectiva do género que
tem sido um indicador importante na medição da eficácia das estratégias dos
Estados na definição das já referidas políticas públicas.
Mas conforme já vincámos supra, face a ambição patenteada no presente estudo,
principalmente no que à análise da situação das crianças diz respeito, a problemática
da protecção e promoção dos direitos da mulher não fora tida em consideração
senão marginalmente. O enfoque principal recaiu sobre a primeira situação. Até
porque, a não ser assim, isso poderia prejudicar a consideração que se devia ter da
situação das crianças
Contudo, não obstante ser esta a preocupação do grupo de trabalho, ainda sim, aqui,
ali e acolá, foi-se recolhendo contributos das mulheres das respectivas associações,
bem ainda das entidades que actuam neste domínio. Foi assim possível elencar um
conjuntos de problemas que deverão ser tidos em consideração no processo de
harmonização sem referir as medidas que deverão ser implementadas durante o
processo de harmonização.
Ora, se nós olharmos ainda que obliquamente para a situação das mulheres na
Guiné-Bissau não será difícil verificar que não constituirá uma tarefa hercúlea fazer
uma paralelismo entre a realidade que é vivida pelas crianças e àquela que é vivida
pelas mulheres. O facto é que ambas integram aquela franja do tecido populacional
mais frágil da nossa sociedade, conforma já bastas vezes se disse.
Num país onde as mulheres são tudo menos valorizadas, não tendo acesso à
propriedade, sendo simplesmente consideradas simples força de trabalho e sempre
sujeitas aquilo que são os interesses dos homens e da família, não é invulgar
encontrar mulheres completamente subjugadas aos interesses do marido ao ponto de
serem brutalmente espancadas por aqueles que elas escolheram para servirem de
companheiros para toda a vida.
Olhemos para os números apresentados pela Polícia Judiciária, que, respondendo as
questões dos inquiridores, afirmam ter recebido em 2011 mais de 150 casos de
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violência doméstica, sendo que, devido a inúmeros factores, dentre os quais a retida
das queixas por parte das próprias vítimas, só e só conseguiram remeter 30 casos
para o Tribunal.
De facto, na maioria dos casos o sofrimento destas mulheres acaba por ficar
escondido na teia da tradição, porquanto, nas sociedades tradicionais paga-se muito
caro para se ter um mulher, pelo que o marido acaba assim por se transformar no
‘proprietários’ das respectivas esposas podendo fazer delas o que bem entendesse.
Mulheres que de sol a sol labutam diariamente para o sustento das respectivas
famílias mas que não são tidas em consideração na tomada de decisões sobre os
assuntos de interesse familiar.
Chega mesmo a afirmar a Presidente de uma associação de mulheres que, na região
ao qual pertence, as mulheres em muitas circunstâncias não passam de meras
escravas dos maridos. Aliás, como forma de justificar esta afirmação, dá exemplo
das mulheres grávidas que, ao terem dificuldades durante o parto são logo
consideradas adúlteras e encaminhadas prontamente perante os espíritos para
confessarem os seus crimes.
Um outro caso relatado é de a criança ser dada em casamento a um adulto pelo
simples facto de se lhe atar no pulso uma linha que lhe irá obrigar a casar com
aquele homem no futuro! Tudo em nome de uma tradição que vem persistindo ao
longo de muitos anos e cuja as autoridades não conseguido combater.
As mulheres igualmente não têm sequer voz na educação dos filhos, e conforme nos
foi relatado na região de Quinará uma mulher que é espancada pelo marido e
recorre as autoridades policiais para apresentar queixa corre o risco de ser rejeitada
pela própria família.
Enfim, são tantas e tão diversificadas as situações por que passam as nossas
mulheres que uma simples harmonização, aceitando-se que se trata de um passo
necessário, não surtirá os efeitos necessários se não forem acompanhadas de outras
medidas concretas de combate as estas práticas. E tudo porque, assevera a
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Presidente da RENLUV, as mulheres e os homens são educados de forma diferente,
sendo que as primeiras são educadas para serem submissas e as segundas para
serem verdadeiros chefes de família e quem ditas as regras, o que acaba por reflectir
na vida adulta dessas crianças.
A organização das mulheres em associações, a tomada de consciência através de
campanhas de sensibilização, fazem com que as aludidas situações sejam minoradas
contribuindo desta feita para que as mulheres comecem a ganhar voz no seio
familiar e na própria sociedade envolvente.
Facto merecedor de destaque foi não só a elaboração de um documento importante
denominado Política Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género
- PNIEG (2012-2015), onde se retrata duma forma lapidar o índice de desigualdade
prevalecente entre homens e mulheres no nosso país, bem como o engajamento das
autoridades nacionais, dos seus parceiros internacionais e também das organizações
não governamentais que actuam neste domínio para que a redução das aludidas
desigualdades seja uma realidade.
À propósito do PNIEG, o documento dá conta mesmo do engajamento ao nível do
continente africano, nomeadamente da União africana, nestes termos: “Com vista a
criar condições favoráveis à implementação destes diferentes instrumentos, a UA
instalou, a nível da Presidência da Comissão Africana, a Direcção Mulheres,
Género e Desenvolvimento e a dotou de uma Política e de um Plano de Acção
relativos ao Género (2008/2009);e desde 2002 a Lei da paridade é aplica a todos
os seus órgãos. A proclamação do dia 25 de Setembro, Dia da Mulher Africana, e
da Década da mulher africana 2010-2020,assim como a afectação de um Fundo
para a Mulher africana(2010) constituem factores de engajamento e de
dinamização da promoção da IEG no continente”14.
14

PNIEG, cit., p. 21. Acrescenta o documento fazendo referência às várias organizações de que a GuinéBissau é membro e que igualmente se preocupam com a problemática da igualdade e equidade do género.
Senão vejamos:
De acordo com o documento, A NÍVEL REGIONAL : A Guiné-Bissau encontra-se inserida em três
comunidades estatais : (i) a CEDEAO (1975); (ii) a UEMOA (1994) ; (iii) o CILSS(1973).
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Resta saber se todo este engajamento irá resultar na concretização desta política ou
se não será simplesmente um interessante e muito bem elaborado documento cujo o
destino será sempre o de ir engrossar a fileira dos documentos que foram para aos
arquivos dos departamentos estatais.

(1)NESTES 10 ULTIMOS ANOS, A CEDEAO vem investindo na promoção da IEG a nível dos países como a
nível institucional, dispondo hoje de um dispositivo institucional especifico na área : o Centro de
Desenvolvimento do Género –CCDG- (2003)-,em Dakar e que se dotou duma Política em matéria de
sexospecificidade (2004), visando acelerar a realização dos objectivos da IEG na região. Para a CEDEAO,
constitui uma estratégia fundamental para atingir os seus objectivos na comunidade, e para os Estados
Membros facilita a integração da IEG, de forma coordenada e concertada no desenvolvimento da região. No
documento de intervenção conjunta a nível regional coma UEMOA, a promoção da IEG é explicitamente
encarada coo factor incontornável à resolução dos problemas na região, no desenvolvimento como na
14
governação .
(2)DESDE 1999, A UEMOA procura pôr em relevo a promoção da mulher, considerada como factor de
eficácia e eficiência da sua acção. Foi em 1999 que foi criado no seio da instituição o Departamento de
Promoção da Mulher cuja acção consiste essencialmente em levar os Estados Membros a implicar a mulher
na integração regional e no processo de desenvolvimento económico e social.
(3)O CILSS, AINDA QUE MAIS TARDE do que as outras instituições com vocação regional, começa a investirse na promoção da IEG. Dispõe hoje de uma Política de Género (2008) que visa principalmente assegurar
aos homens e às mulheres do Sahel um acesso igual e equitativo aos recursos e benefícios do
desenvolvimento e oferecer um quadro de orientação para seus parceiros. Pretende com esta política
convencer estes parceiros da necessidade em integrar a dimensão género em todas as acções
empreendidas nos países e a todos os níveis de intervenção. Vide, idem, ibidem.
O mesmo igualmente acontece ao nível interno, mais concretamente ao nível do DENARP II, pois propõe
proceder a um “alinhamento do orçamento às prioridades definidas através do DENARP II garantindo as
afectações orçamentais que favoreçam a redução das disparidades e a eliminação das iniquidades e
desigualdades de todas as formas, no plano espacial e entre homens e mulheres (assegurar uma melhor
articulação do orçamento enquanto instrumento de implementação)”. Vide, DENARP, cit., p. 71.
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13. Principais Conclusões

Aqui chegados é possível extrair, à guisa daquilo que já se referiu anteriormente, as
seguintes conclusões, procedendo já os desdobramentos então referidos:

 A grande complexidade dos problemas relacionados com a
protecção e promoção dos direitos da criança e da mulher no nosso
contexto que requer a adopção de medidas múltiplas em várias
vertentes;
 A não presença do Estado nas regiões mais recônditas do país o que
faz com que o sentimento de injustiça e de impunidade acabe por
prevalecer no íntimo dos cidadãos;
 A intervenção das ONG’s, e outras entidades não estatais, pese
embora de grande relevância, acaba por ser manifestamente
insuficiente;
 Os esforços empreendidos em matéria da escolarização das
crianças, ainda se mostram exíguos atento ao número de crianças
que anualmente se mantêm à margem do sistema de ensino;
 As campanhas de registo, se bem que de grande utilidade, por não
terem seguimento posterior implicam que número considerável de
crianças crescem sem terem acesso a este direito fundamental;
 Prossecução dos esforços tendentes à conclusão do processo de
harmonização;
 Alguns progressos, mas não suficientes, na divulgação dos
instrumentos nacionais e internacionais em matéria de protecção e
promoção dos direitos das crianças;
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 A criação de entidades com vocação específica no domínio da
infância e mulher constitui uma clara vantagem;
 A tomada de consciência por parte das mulheres quanto à
necessidade de criarem associações para a defesa dos seus direitos e
interesses legítimos;
 O alargamento dos serviços de registo ao interior do país;
 A criação dos Centros de Acesso à Justiça como medida de extrema
importância e que visa facilitar o acesso à justiça por parte das
populações mais carenciadas;
 Prevalência de uma gritante e preocupante disparidade entre
homens e mulheres, com falta de oportunidades para estas em
praticamente em todos os domínios, em detrimento daqueles;
 Elaboração de uma política nacional destinada exclusivamente à
infância;
 Política Nacional de Igualdade e Equidade do Género como uma
demonstração clara do engajamento das autoridades nacionais nesta
matéria;
 Aprovação de diplomas legais que visam combater as práticas
nefastas, como por exemplo as Leis da Excisão e contra o tráfico
como

concretização

dos

compromissos

assumidos

internacionalmente pelo Governo, etc.

14. Em jeito de recomendações:

As recomendações visam essencialmente três domínios:

103

a) Domínio legislativo:
 Adopção de um Código de Protecção de Menores, de forma a
facilitar a sua divulgação, conhecimento e compreensão, uma vez
que a dispersão legislativa que impera neste momento não facilita
esta tarefa; sendo certo que para a concretização deste desiderato
necessário se torna, entre outros,
 Efectuar uma identificação o mais rigoroso possível dos
instrumentos, bem como das normas nacionais que sejam
contrários às convenções internacionais daquelas que o não são,
traduzindo esta identificação na feitura de um árduo trabalho de
recolha e triagem dos mais importantes documentos existentes
sobre o assunto e posterior enquadramento face às Convenções
internacionais;
 Evitar a pretensão de querer fazer incluir tudo dentro deste código
sob pena se perder na clareza e objectividade, e contribuir ainda
mais para adensar as dificuldades de compreensão do modelo
consagrado;
 Elaborar uma estratégia quanto aos passos que serão necessários
dar no sentido da concretização do processo de elaboração do
Código de Protecção de Menores, nomeadamente na fixação dos
timings e dos procedimentos a serem adoptados com vista ao
cumprimento de tal desiderato;
 Publicização dos crimes perpetrados contra menores e mulheres,
isto é, que o procedimento criminal não fique dependente da
queixa apresentada pelas vítimas ou pelos seus parentes;
 A necessidade de criação pelo Governo de uma lei que
regulamenta o funcionamento das discotecas e lugares onde
apresentam os filmes e as telenovelas, bem como de venda de
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bebidas alcoólicas e outros produtos nocivos à saúde a menores de
18 anos;
 Punição com maior severidade e celeridade os casos de violação
dos direitos da criança e da mulher;

b) Algumas medidas relevantes de âmbito económico e social com maior
incidência no grupo-alvo:
 Formação de assistentes sociais a nível nacional, e enquadramento
dos técnicos com formação nestas áreas ao nível das entidades que
lidam mais de perto com a problemática das mulheres e crianças;
 Criar centros de formação profissional, por exemplo, uma escola
técnica para aprender a mecânica, carpintaria, construção civil,
etc., de forma a criar uma ocupação para os jovens e dar-lhes
formação de forma a melhor contribuírem para a sociedade onde
estão inseridos, principalmente no interior do país;
 Criação de melhores condições de trabalho para as entidades
estatais sediadas no interior do país, bem como organização de
pequenas

formações

para

a

reciclagem

dos

mesmos,

principalmente no que diz respeito ao atendimento e a forma como
devem lidar com crianças e mulheres vítimas de violência e de
outras práticas que põem em causa os seus direitos;
 Criação de redes sociais de apoio às crianças e mulheres vítimas de
todas as formas de violações dos seus direitos;
 Monitorar as aulas leccionadas pelos professores de forma a
avaliar o cumprimento dos programas pelos mesmos e da própria
qualidade de ensino que é ministrada, e implementar ciclos
dedicados à formação e a reciclagem dos mesmos;
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 Melhoria de condições nas escolas e construção de novos
estabelecimentos de ensino;
 Reabilitar os serviços de inspecção em todos os sectores e dotarlhes de meios para realizar cabalmente as suas missões;
 Melhorar as condições salariais dos professores e exigir-lhes mais
em termos de empenho;
 Dar maior apoio à formação das mulheres, bem como criar
condições em matéria de acesso ao micro crédito, de acesso à terra
aos factores de produção pelas mesmas e empenhar-se na sua
alfabetização;
 Criar condições para uma maior e mais efectiva participação das
mulheres nos centros de decisão, desde o mais baixo até ao mais
alto nível;
 Criação de igualdade de oportunidades para homens mulheres a
todos os níveis e adopção de medidas concretas direccionadas à
concretização desse objectivo;
 Implementar um mecanismo para coordenar e monitorar todas as
políticas públicas que tenham como alvos privilegiados as crianças
e mulheres;
 Maior empenho o cumprimento dos Objectivos do Milénio para o
Desenvolvimento das Nações Unidas, através da execução do
DENARP – II;
 Que o Estado mobilize fundos no sentido de criação de espaços de
lazer úteis ao desenvolvimento das capacidades das crianças;
 Necessidade de prossecução de políticas de facilitação de acesso
ao registo de nascimentos às crianças cujos pais têm fracos
rendimentos;
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 Melhoria das condições sanitárias em matéria de saúde
reprodutiva, e de facilidade em matéria de saúde e de acesso ao
ensino, etc.

c) Na vertente sensibilização:
 Efectuar insistentes e intensas campanhas de sensibilização,
principalmente nas regiões, usando para o efeito todos os
mecanismos possíveis para que as mensagens transmitidas sejam
mais eficazes junto às comunidades;
 Maior intervenção do Ministério da Justiça junto da sua congénere
do Interior no sentido de sensibilizar e dissuadir as forças policiais
na realização da justiça, principalmente encaminhando as queixas
que aí são feitas para as autoridades judiciais;
 Esclarecer as autoridades tradicionais sobre o seu papel e
sensibilizar-lhes para a imperiosa necessidade de se abstiverem de
intrometer-se na realização da justiça, não obstante o seu relevante
papel junto das comunidades locais;
 Referir que as constantes crises política e militar que ciclicamente
abalam o país acabam por ter um efeito retardador no combate às
práticas que põem em causa os direitos das crianças e das
mulheres, porquanto os ganhos conseguidos acabam sempre por se
sucumbir

e

serem

subjugados

face

a

outros

interesses,

nomeadamente a luta fratricida pelo controlo do poder.
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15. Anexos
ANEXO I
QUESTIONÁRIO
CRIANÇAS/JOVENS ESTUDANTES

1. BLOCA-A (IDENTIFICAÇÃO)

1.1 Idade

a) De 5 a 10 anos (__); b) De 10 a 15 anos (__); c) De 15 a 18 anos (__).

1.2 Situação de registo de nascimento;

a) Tem (__); b) Não tem (__); c) Porquê? ___________________________
________________________________________________________________
1.3 Sexo:
a) Masculino (__); b) Feminino (__).
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1.4 Nacionalidade:
a) Guineense (__); b) Estrangeiro (__)
1.5 Etnia:
a) Fula (__); b) Mandinga (__); c) Biabafada (__);d) Balanta (__); e) Mandjaco
(__); f) Mancanha (__); g) Pepel (__); h) Outros
__________________________.
1.6 Religião:
a) Cristã (__); b) Muçulmana (__); c) Animista (__); d) Outros
__________________

2. NIVÉL DE ESCOLARIDADE

a) Não sabe ler (__); b) De 1ª a 4ª (__); c) De 5ª a 6ª (__); d) De 7ª a 9ª (__); e)
De 10ª a 11ª (__); f) Outros
_____________________________________________

2.1 Natureza do ensino:
a) Público (__); b) Privado (__);

2.2 Quem custeia o estudo:
a) Familiar (__); b) Conta própria (__); c) Outros
___________________________

3. LOCAL DE RESIDÊNCIA
a) Região de Gabú (__); b) Região de Bafatá (__); c) Região de Oio (__); d)
Região de Cacheu (__); e) Região de Quinará (__); f) Região de Biombo
(__); g) Sector Autônomo de Bissau (__).

4. SITUAÇÃO FAMILIAR
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a) Vive com pai (__); b) Vive com mãe (__); c) Vive com tia (__)/? Qual?
_____________________________; d) Vive com tios (__)? Qual?
_____________________________; e) Vive com avós (__)? Qual?
____________________________; f) Outro __________________________.

BLOCO-B (QUALIDADE DE ENSINO/SEGUIMENTO DOS PAIS)

1. O que achas do ensino ministrado na tua escola?
a) Excelente (___) ; b) Muito Boa (___); c) Boa (___); d) Razoável (___); e)
Muito Má (____); f) Má (____); g) Péssima (___); h) Outro _______.

2. Relação entre alunos e professores
a) O que acha do comportamento dos seus professores: a) Excelente (___); b)
Muito Boa (___); c) Boa (___); d) Razoável (___); e) Muito Má (___); f)
Má (___); g) Péssima (___); h) Outro
_________________________________.
3. Qual a tua opinião relativamente as matérias que foram ministradas?
a) Muito interessante (__); Interessante (___); Pouco interessante (__); Nada
interessante (___); Outro ______________.
4. Seguimento dos pais e encarregados de educação aos alunos em casa
a) Com seguimento (___). Que tipo? __________________________________;
b) Sem seguimento (___) Porquê? ____________________________________:
c) N/S N/R (___)
5. Seguimento durante o percurso escolar
a) Com seguimento (___); b) Sem seguimento (___); c) Outro_________
6. Opinião relativamente ao horário escolar
a) Corresponde com aquilo que esperavas? Sim (___); Não (___) Porquê?
________________________________________________________.
7. Seguimento durante o período das aulas
a) Com seguimento (___). Que tipo? ________________________________;
b) Sem seguimento (___) Porquê ____________________________________.
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c) Outro _________________________________________________________

BLOCO-C (Situações de Violência nas Escolas)

8. Situações de violênica nas escolas
a) Já foste vítima de violência por parte dos teus professores? Sim (__); Que
tipo? ________________________________; Não (__);
b) E por parte dos teus colegas? Sim (__); como reagiu? _________________
Não (__).
c) É recorrente os actos de violência na tua escola? Sim (__) Não (__);
8.1 Já sofreste algum tipo de assédio sexual com professores na escola? Sim (__);
qual? Não (__).
a) Em troca de nota? Sim (__); não (__);
b) Em troca do dinheiro? Sim (__); não (__);
c) Em troca de outros favores? Qual?
____________________________________
d) A direcção da escola teve conhecimento do assunto? Sim (___); E qual foi a
sua reacção? _______________________; Não (_____)
e) Apresentou queixa às autoridades?
i) Sim (____) Tomaram alguma providência? Sim (____) Qual?
_________________________; Não (_____)
ii) Não (____)
BLOCO-C (INTERVENÇÃO DAS AUTORIDADES/MEDIDAS A TOMAR)

1. No caso da ocorrência ser participada às autoridades, as medidas tomadas
foram as mais adequadas?
a) Sim (___) Porquê? _____________________________________________;
b) Não (___) Porquê? ______________________________________________;
c) N/S N/R (____)
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2. Na sua opinião, quais as medidas que as autoridades poderão tomar para
melhorar os aspectos identificados no ponto anterior?
a) No caso de agressão física, psicológica e sexual (____)
i) Mais celeridade no processo e na execução das penas (____)
ii) Maior fiscalização da actividade docente (____)
iii) Mais apoios às famílias (____)
iv) Sensibilização às comunidades (____)
v) Implementação dos mecanismos de prevenção, nomeadamente pela
criação de centros de atendimento (____)
vi) Adopção de mecanismos de acompanhamento ás vítimas (____)
vii)Criação de centros de acolhimento para albergar as vítimas,
principalmente quando os violadores são membros da família (____)
viii)

Outras__________________________________

ANEXO II

IDENTIFICAÇÃO DE ACTO DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
MENORES

Perfil da vítima

1. Tipo (Descrição) de violação:
1. Abuso Sexual
2. Exploração Sexual
3. Casamento Precoce
4. Mutilação Genital
5. Trabalho Forçado
6. Violência Física
7. Rapto
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8. Homicídio
9. Abandono
10. Outro (s)
___________________________________________________________.
0. N/S

2. Quem fez a queixa?
1. Pais
2. Tios
3. Avós
4. Familiares
5. Amigos
6. Vizinhos
7. Vitima
8. Outros
________________________________________________________________
0. N/S

3. Sexo
1. Masculino
2. Feminino

4. Idade
1. De 0 a 12 anos
2. De 13 a 17 anos
3. De 18 a 25 anos
4. De 26 a 45 anos
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5. De 46 e mais anos
0. N/S

5. Nível de escolaridade
1. Não sabe ler
2. De 1ª a 4ª classe
3. De 5ª a 6ª classe
4. De 7ª a 9ª classe
5. De 10ª a 11ª classe
6. Outro (s)
_____________________________________________________________.
0. N/S

7. Religião
1. Cristã
2. Muçulmana
3. Animista
4. Outra (s)
_____________________________________________________________
0. N/S

8. Nacionalidade
1. Guineense
2. Outra (s)
_____________________________________________________________
0. N/S

9. Situação de registo ou de identificação
114

1. Tem
2. Não
0. N/S

10. Região
1. SAB
2. Bafatá
3. Gabú
4. Oio
5. Cacheu
6. Tombali
7. Bolama
8. Quinará
9. Biombo
10. Outro ____________________________________________________________
0. N/S

11. Hora de ocorrência
1. De 8 a 18 Horas
2. De 19 a 21 Horas
3. De 22 e mais horas
0.

N/S

13. Lugar de ocorrência
1.

No espaço do violador

2.

No espaço da vitima
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3.

Na rua/espaço oportuno

4.

Nos espaços dos vizinhos

5.

Outro (s)
______________________________________________________________

0.

N/S

14. Actividade de ocupação corrente
1.

Não faz nada

2.

Vendedor (a) ambulante

3.

Outra
________________________________________________________________

0.

N/S

15. Com quem vivia a vitima no período da ocorrência
1.

Pais

2.

Tios

3.

Avós

4.

Familiares

5.

Amigos

6.

Vizinhos

7.

Outro (s)
______________________________________________________________

0. N/S

16. Situação familiar de com quem vive
1. União de facto
2. Casado (a)
3. Solteiro (a)
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4. Viúvo (a)
5. Divorciado (a)
6. Outra (s)
_____________________________________________________________
0.

N/S

17. Situação sócio-profissional de com quem vive
1. Desempregado sem ocupação
2. Desempregado com alguma ocupação
3. Empregado
4. Estudante
5. Outra (s)
______________________________________________________________
0. N/S

18. Situação sócio-familiar dos pais

1. Vivem separados
2. Vivem juntos
3. Vivem em família nuclear
4. Vivem em família extensa
5. Outra (s)
______________________________________________________________
0. N/S

19. Relação de proximidade e/ou de parentesco com o violador(a)
1. Pais
2. Tios
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3. Avós
4. Familiares
5. Amigos
6. Vizinhos
7. Outra (s)
______________________________________________________________
0.

N/S

20. Com quem vive a vitima neste momento
1.

Pais

2.

Tios

3.

Avós

4.

Familiares

5.

Amigos

6.

Vizinhos

7.

Violador

8.

Outra (s)
______________________________________________________________

0.

N/S

21. Situação actual/acompanhamento da vitima

1.

Com acompanhamento

2.

Sem acompanhamento

3.

Outra (s)
______________________________________________________________

0.

N/S
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22. Situação sócio-psicológica da vitima

1.

Muito perturbadora

2.

Pouco perturbadora

3.

Indiferente

4.

Outro (a)
______________________________________________________________
0. N/S

23. Situação sócio-psicológica dos familiares
1. Muito perturbadora
2. Pouco perturbadora
3. Indiferente
4. Outra (s)
_____________________________________________________________
_
0. N/S

24. Situação do processo
1. Violador condenado
2. Processo em aberto tribunal
3. Desistência por pedido dos familiares
4. Outra___________________________________________________
0. N/S

Perfil do violador(a)
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1. Tipo (Descrição) de violação:
1. Abuso Sexual
2. Exploração Sexual
3. Casamento Precoce
4. Mutilação Genital
5. Trabalho Forçado
6. Violência Física
7. Rapto
8. Homicídio
9. Abandono
10. Outra (s) _______________________________________________________
0. N/S

1.1. Motivo da violação

a) Provocação vítima
b) A vítima encontrava-se num lugar ermo
c) Consentimento da vítima
d) Aliciamento da vítima
e) Sedução à vítima
f) Outro

2. Como reagiu a queixa
1. Aceitou a queixa
2. Rejeitou a queixa
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3. Indiferente
4. Fugiu
5. Outra
________________________________________________________________
0. N/S

3. Sexo
1.Masculino
2.Feminino

4. Idade
1. De 0 a 12 anos
2. De 13 a 17 anos
3. De 18 a 25 anos
4. De 26 a 45 anos
5. De 46 e mais anos
0. N/S

6. Estado civil/situação marital
1. União de facto
2. Casado (a)
3. Solteiro (a)
4. Viúvo (a)
5. Divorciado (a)
6. Outro (s)
_____________________________________________________________
0. N/S

121

9. Nacionalidade
1. Guineense
2. Estrangeira
3. Outra (s)
_____________________________________________________________
0. N/S

10. Lugar de habitação
_____________________________________________________________________

11. Região
1. SAB
2. Bafatá
3. Gabú
4. Oio
5. Cacheu
6. Tombali
7. Bolama
8. Quinará
9. Biombo
10. Outro
_______________________________________________________________
0. N/S

12. Hora de ocorrência
1. De 8 a 18 Horas
2. De 19 a 21 Horas
3. De 22 a mais horas
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0. N/S

13. Situação socioprofissional
6. Desempregado sem ocupação
7. Desempregado com alguma ocupação
8. Empregado
9. Estudante
10. Outra (s) __________________________________________________________
0. N/S

14. Com quem vivia o violador no período da ocorrência
1. Só
2. Família
3. Pais
4. Familiares
5. Amigos
6. Outro (s)
______________________________________________________________
0. N/R

15. Com quem vive o violador neste momento
1. Só
2. Família
3. Pais
4. Familiares
5. Amigos
6. Vitima
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7. Outro (s)
_____________________________________________________________
0. N/R

16. Situação sócio - familiar
1. Vive só
2. Vive em família
3. Vive com familiares
4. Vive com amigos
5. Outra (s)
______________________________________________________________
0. N/S

17. Relação de proximidade e/ou de parentesco com a vitima
1. Filho (s)
2. Sobrinho (s)
3. Netos
4. Familiares
5. Vizinhos
6. Amigos
7. Outra (s)
______________________________________________________________
0. N/S

18. Situação actual/acompanhamento do violador
1. Com acompanhamento
2. Sem acompanhamento
3. Outra (s)
______________________________________________________________
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0. N/S

21. Situação do processo

1. Violador condenado
2. Processo em aberto tribunal

22. Que medidas considera que o Estado pode adoptar no sentido de prevenir para
que situações do género não voltem a acontecer?

0. Aconselhamento dos jovens
1. Educação às comunidades
2. Criação de linhas verdes de denúncia
3. Maior celeridade na punição dos actos de violação
4. Reforço da segurança nas ruas e melhores condições de funcionamento nas
esquadras de polícias, principalmente com o reforço do pessoal e dos meios
5. Outras ________________________________________________
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