


O projecto Meninas e Mulheres – Educação, Saúde, Igualdade, Direitos  acontece desde 2017 em parceria e cooperação entre a P&D Factor – Associação para a Cooperação sobre População e 
Desenvolvimento, Portugal e o CNAPN – Comité Nacional para o Abandono de Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança, Guiné-Bissau, com o apoio da Secretária de Estado 
para a Cidadania e Igualdade de Portugal, Cooperação Portuguesa  e parceiros do sistema das Nações Unidas como o UNFPA— Fundo das Nações Unidas para a População e UNICEF— Fundo das 
Nações Unidas para a Infância.

Meninas e Mulheres – Educação, Saúde, Igualdade, Direitos é um projecto ponte de capacitação para a igualdade e empoderamento para o fim da Mutilação Genital Feminina /Excisão (MGF/E), 
dos casamentos infantis e forçados, promoção da Educação, Saúde e Direitos na Guiné-Bissau e Diáspora.

As sete ilustrações que aqui se apresentam resultaram de pedidos específicos de populações e equipas de profissionais, animadoras e animadores comunitários e foram pensadas para o trabalho 
com populações de baixa literacia, permitindo abrir diálogo sobre práticas nefastas e direitos humanos como a educação, a saúde e a igualdade, promovendo mais informação e conhecimento 
numa lógica de prevenção e proteção de meninas e mulheres.

As propostas foram apresentadas e pré-testadas junto de diferentes populações e lideranças, para aferir da sua perceção e adequação e a sua produção final foi acompanhada pela coordenação 
e equipas do projeto.

Este é mais um contributo P&D Factor/CNAPN para o abandono de práticas nefastas aos direitos humanos de meninas e mulheres como as diferentes formas de Mutilação Genital Feminina, os 
casamentos infantis, precoces, forçados e/ou combinados, sem esquecer a promoção necessária da escolarização e educação de todas as meninas e mulheres e a imprescindível saúde sexual e 
reprodutiva.

 
A todos e a todas o nosso muito obrigada

Graça Campinos Poças
Presidente da P&D Factor

Fatumata Djau Baldé
Presidente do CNAPN

Ficha técnica:

Ilustrações: Patrícia Lourenço

Coordenação: Alice Frade e Fatumata Djau Baldé

Equipas de informação, educação e comunicação: Adama Baldé, Aissatú Baldé, Aulato Djaló, Bubacar Baldé, 
Carimo Baldé, Ibraima Djaló, Ibraima Só, Mariama Djaló, Prof. Malan Djassi, Saliu Baldé e Udé Armando Camará.
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