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RESUMO DO PROGRAMA  

Casamento Infantil  
Todos os dias, em todo o mundo, as raparigas são víti-
mas de discriminação e de violência e poucos desafios 
são tão prejudiciais para elas como o casamento  
precoce.  
 
O casamento infantil possui efeitos adversos para a 
criança e para a sociedade em geral. Apesar dos rapa-
zes também serem afectados pelo casamento infantil, 
este é um problema que atinge um número maior de 
raparigas e com mais intensidade. O casamento infantil 
define-se como o casamento de uma rapariga ou de um 
rapaz antes dos 18 anos e refere-se tanto a casamentos 
formais como a uniões informais, onde crianças com 
menos de 18 anos vivem com um parceiro sem estarem 
casados.  
 
O casamento infantil nega a infância às raparigas, inter-
rompe os seus estudos, limita as suas oportunidades, 
aumenta o seu risco de violência e de maus-tratos e 
compromete a sua saúde, constituindo assim um obstá-
culo à concretização de quase todos os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e ao desenvolvimen-
to de comunidades vibrantes.  
 
Dia Internacional da Rapariga  
O Dia Internacional da Rapariga centra a sua atenção na 
necessidade de abordar os desafios enfrentados pelas 
raparigas e promover o seu empoderamento e o cumpri-
mento dos seus direitos.  
 
No dia inaugural, as agências das Nações Unidas unem-se 
para se focarem na prevenção do casamento infantil, que 
constitui uma violação dos direitos humanos fundamentais e 
que tem impacto em todos os aspectos da vida de uma 
rapariga. 

Índia, 2009: Munni (centro), 18 anos, no estado de Rajas-
tão, cujo      casamento foi arranjado para quando tivesse 
17 anos e que convenceu o pai a adiar o seu casamento 
até ter idade legal para o fazer.  

Principais factos e números  
 

• A nível mundial, quase 400 milhões de mulheres 
com idades entre os 20 e os 49 anos, ou 41 por cen-
to da população total das mulheres com esta idade, 
casaram ou viviam em união quando eram crianças. 

  
• Apesar da proporção de noivas crianças ter diminuí-

do de uma forma geral nos últimos 30 anos, em 
algumas regiões o casamento infantil continua a ser 
comum mesmo entre as gerações mais jovens, em 
particular nas zonas rurais e entre aqueles que 
vivem em condições de pobreza extrema.  

 
• Entre as mulheres jovens de todo o mundo com ida-

des entre os 20 e os 24 anos, cerca de 1 em cada 3 
– aproximadamente 70 milhões – casaram enquanto 
crianças, e cerca de 11 por cento – quase 23 
milhões – casaram ou viviam em união antes de 
terem atingido os 15 anos de idade.  

 
 Abordagem estratégica  
Em parceria com os governos, a sociedade civil e agên-
cias, fundos e programas da ONU, a UNICEF deu início 
aos trabalhos de base em vários países para resolver a 
questão através de esforços de mudança económica e 
social a nível local e de reformas de políticas jurídicas a 
nível nacional.  
 
Até hoje, 55 países são parte da Convenção sobre o 
Consentimento para Casamento, Idade Mínima para o 
Casamento e Registo de Casamentos. Em 1994, a Con-
venção das Nações Unidas para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra as Mulheres emitiu 
uma recomendação não vinculativa para que os países 
adoptassem a idade mínima de casamento de 18 anos 
para ambos os sexos.  
 

Percentagem de mulheres entre os 20 e os 24 anos 
que se casaram ou viviam em união antes dos 18 
anos 
Sul da Ásia 46 

África Subsariana 37 

América Latina e Caraíbas 29 

Ásia Oriental-Pacífico 18 

Médio Oriente e Norte de África 17 

CEE/CIS 11 
Mundo 34 
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Contudo, as leis do casamento nos países em vias de 
desenvolvimento são muito diversas. Até à data, 113 
países estabeleceram os 18 anos de idade como a 
idade mínima para as raparigas, enquanto que 147 
países estabeleceram os 18 anos para os rapazes.  
 

O casamento infantil é já uma área essencial do traba-
lho da UNICEF: nos relatórios anuais de 2011, 34 
escritórios nacionais, representando todas as regiões, 
descreveram actividades específicas para enfrentar o 
casamento infantil, e 24 outros países mencionaram-
no como sendo um aspecto preocupante no seu país. 
A nível nacional e mundial, a UNICEF está a ajudar a 
desenvolver programas e políticas mais sólidos com 
base num entendimento mais aprofundado sobre como 
identificar e abordar as nomas sociais, assim como as 
realidades económicas e estruturais, que perpetuam o 
casamento infantil.  
 

Acções da UNICEF  
• Promulgar e aplicar legislação adequada para 

aumentar a idade mínima de casamento das 
raparigas para os 18 anos e sensibilizar a opi-
nião pública sobre o casamento infantil como 
uma violação dos direitos humanos das rapari-
gas.  

 

• Melhorar o acesso ao ensino primário e secun-
dário de boa qualidade, para garantir que as dis-
paridades entre os sexos na escolaridade são 
eliminadas. 

• Mobilizar as raparigas, rapazes, pais, líderes e 
activistas para alterar as normas sociais adversas 
ao género, incluindo: discriminação, importância 
reduzida dada às raparigas e justificações religio-
sas e culturais, promovendo, ao mesmo tempo, os 
direitos das raparigas e as oportunidades de vida.  

• Apoiar as raparigas já casadas fornecendo-lhes 
opções de escolaridade, serviços de saúde sexual 
e reprodutiva, competências em meios de subsis-
tência e protecção contra a violência doméstica.  

• Melhorar as oportunidades económicas, incluindo 
transferências de verbas associadas a serviços 
sociais, como a saúde, nutrição, educação e pro-
tecção para combater os incentivos económicos da 
perpetuação do casamento infantil.  

 
Resultados concretos  
Na Índia, a UNICEF apoiou a aprovação da Lei sobre a 
Proibição do Casamento Infantil, de 2006. A UNICEF 
defendeu o desenvolvimento e a implementação de uma 
estratégia nacional sobre o casamento infantil, com base 
na conclusão de estudos e análises actuais, e em inter-
venções existentes. Foram feitos progressos significativos 
a nível estatal no desenvolvimento de planos de acção 
estatais em áreas de elevada prevalência como Karnata-
ka, Rajastão, Tamil Nadu e Bengala Ocidental. Para além 
disto, existe uma dinâmica emergente de comunidades 
que concordam em acabar com o casamento infantil no 
seguimento de movimentos comunitários onde clubes de 
raparigas, apoiados pela UNICEF, foram actores impor-
tantes da mudança.  
 
No Senegal, a UNICEF promoveu programas de empo-
deramento comunitário, que resultaram em declarações 
públicas em mais de 5000 aldeias para anunciar a sua 
intenção de abandonar a prática do casamento infantil.  
 
No Uganda, as modernas tecnologias de comunicação e 
os meios de comunicação social fornecem uma platafor-
ma para a inovação, dando mais voz aos jovens, tanto 
raparigas como rapazes. Através do U-Report da UNI-
CEF, o poder das mensagens escritas (SMS) é usado 
pelos adolescentes para divulgar a palavra sobre um 
assunto particular e recolher contribuições dos seus ami-
gos e redes para informar as decisões políticas.  
 
É fundamental envolver os adolescentes e os jovens no 
debate sobre o abandono do casamento infantil. Através 
da participação expressiva, os adolescentes desenvolvem 
as ferramentas de que necessitam para tomar decisões 
que afectam as suas vidas e quebrar os ciclos viciosos, 
incluindo a discriminação de género e a violência, trans-
mitida de geração em geração.  
 

Para mais informações:  
Visite o nosso sítio Web: www.unicef.org  
 
Ou contacte:  
Peter Smerdon, Director das Relações com a 
Imprensa  
Telefone: + 1.212.303.7984  
E-mail: psmerdon@unicef.org 


