
 

Normas de Salvarguarda para os membros da Girls Not Brides 

A Girls Not Brides é a maior parceria global de organizações da sociedade civil que trabalha para acabar com 
o casamento infantil. A Parceria está empenhada em criar e manter um ambiente mais seguro para todos os 
indivíduos, especialmente crianças, jovens e adultos em risco, e procurará assegurar que sejam protegidos de 
todos os danos  o combate  contra o casamento infantil. 

A Girls Not Brides reconhece que as parcerias desempenham um papel fundamental para assegurar que as 
comunidades trabalhem em conjunto para prevenir, detectar e responder a casos de abuso em todo o 
mundo. Como parte deste compromisso global para proteger as crianças e os jovens, os membros da Girls 
Not Brides devem esforçar-se por manter os mais elevados padrões de segurança, tomando todas as 
medidas necessárias para defender o “princípio de não causar danos". Os membros das organizações  devem 
também promover a participação significativa e ética das crianças e dos jovens ao longo do seu trabalho, em 
conformidade com o Artigo 12 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. O secretariado 
da Girls Not Brides  fornece  às organizações orientações importantes para garantir que estas possam 
cumprir estas normas se ainda não dispuserem de um quadro de segurança. 

A fim de defender princípios de segurança e ao mesmo tempo promover um ambiente participativo positivo 
quando se envolvem com crianças, jovens e adultos em risco, os membros da Girls Not Brides de estão 
engajados com as seguintes normas de segurança: 

1. Ter um quadro de segurança em vigor, incluindo uma política de segurança organizacional; assegurar que 
todo o pessoal membro esteja familiarizado com esta política, e tenha acesso a ela e compreenda as 
responsabilidades do pessoal que ela estabelece. 

2. Desenvolver todos os programas e projectos da forma mais segura; realizar avaliações de risco para todas 
as actividades que possam envolver ou ter impacto nas crianças e jovens. 

3. Ter um procedimento de apresentação de relatórios de segurança mapeado e partilhado com todo o 
pessoal membro e beneficiários que saibam como fazer e/ou receber relatórios, caso surjam 
preocupações. 

4. Atribuir tarefas específicas ao pessoal membro a fim de assegurar que as políticas e procedimentos de 
segurança sejam seguidos, respeitados e implementados na organização. Cada membro da organização 
deve partilhar os seus contactos de segurança com o secretariado da Girls Not Brides, se solicitado. 

5. Realizar a recolha, produção, armazenamento e utilização de informação (incluindo fotografias) de uma 
forma ética, aderindo às leis ou normas de protecção de informação relevante e obtendo o 
consentimento informado antes da recolha de quaisquer novos dados. 

6. Manter um registo detalhado de todas as preocupações de segurança levantadas, bem como um registo 
da forma como a organização respondeu, incluindo respostas a alegações históricas. 

7. Concordar em partilhar informação com outros membros da Parceria Global sobre iniciativas de 
segurança, bem como casos individuais (com remoção de informação de identificação), conforme o caso, 
quando a partilha dessa informação conduzirá à aprendizagem para a Parceria, ou em situações em que 
casos individuais possam ter um impacto adverso nos membros.   

8. Promover um ambiente de trabalho que incentive a diversidade e seja seguro, saudável e respeitoso para 
todo o pessoal membro. 

Eu confirmo que _______[Nome da Organização]______ cumpre integralmente estas normas de segurança 

Nome:       Função:     

Assinatura:                       Data: 


