
Todos os anos, milhões de raparigas em todo o 
mundo são casadas antes dos 18 anos de idade. 
O casamento infantil e as uniões são formas de 
violência baseada no género que impedem as 
raparigas de estudar e arriscam os seus direitos, 
saúde, segurança e autonomia. Queremos ver um 
mundo onde as raparigas vivam livres do casamento 
infantil e tenham oportunidades e agência para 
realizar os seus sonhos.

Assistimos a muitos progressos ao longo da última 
década. Milhões de raparigas gozam de maiores 
liberdades, oportunidades e poderes para decidirem e 
dirigirem as suas próprias vidas. Mas é necessário que 
se faça muito mais. Temos de acelerar o progresso e 
reforçar os nossos esforços conjuntos para pôr termo 
ao casamento infantil e assegurar que esta geração 
seja a última onde as raparigas se tornam noivas.

Entre Setembro de 2021 e Março de 2022, a Parceria 
Girls Not Brides mobilizará o nosso movimento global 
através da campanha Poder para as Raparigas.

A campanha “Poder para as Raparigas” insta os governos, 
doadores, titulares de obrigações, sociedade civil, 
raparigas e comunidades, a assumirem um compromisso 
“Poder para as Raparigas” para garantir que esta é a 
última geração afectada pelo casamento infantil.

Apelamos a compromissos ousados que serão financiados 
e accionados. Temos de nos reunir para expandir os 
direitos das raparigas e mobilizar as comunidades. Se 
quisermos alcançar o fim do casamento infantil na 
próxima década, precisamos de compromissos que o 
permitam:

#PoderParaAsRaparigas

Ao assumir um compromisso de Poder para as Raparigas, 
está a dizer às raparigas em qualquer lugar que está a 
dar prioridade ao seu futuro e a um mundo igualitário 
em termos de género. Como movimento, utilizaremos os 
compromissos da campanha Poder para as Raparigas para 
responsabilizar os decisores pelas suas promessas.

• Colocar as raparigas no centro dos nossos esforços
• Transformar as normas sociais
• Concentrar-se em programas e iniciativas de sucesso 

para atingir mais raparigas 
• Apoiar os movimentos da sociedade civil para 

impulsionar a mudança 
• Levar a cabo acções políticas e económicas para 

abordar o casamento infantil

Juntos, mostraremos aos decisores a urgência por 
detrás desta questão e convidá-los-emos a agir agora. 
Precisamos de remover barreiras à liberdade e agência 
das raparigas e proporcionar-lhes oportunidades para 
fazerem escolhas sobre o seu corpo, vida e futuro. Na 
nossa campanha, queremos levantar a voz das raparigas 
e criar espaço para que elas possam aproveitar o seu 
poder individual e realizar o seu potencial. Queremos ver 
compromissos tangíveis e responsabilidade por parte dos 
decisores para assegurar que o fim do casamento infantil 
seja uma prioridade política e financeira para o futuro. 

 Juntos, vamos pôr termo ao casamento infantil.

Girls Not Brides lança a campanha    

    e apela a uma 

acção imediata para erradicar

o casamento infantil.

O que é que o

exige?



#PoderParaAsRaparigas

Como pode envolver-se na campanha 

Assuma o seu compromisso, colocando na nossa página web de campanha, 
e empreste a sua voz à nossa chamada à acção. O seu compromisso deve 
ser específico e com limite de tempo. Alguns exemplos de compromissos 
que estamos a solicitar podem parecer-se com o seguinte:

Junte-se a nós para garantir que raparigas e adolescentes possam 

escolher, quando e com quem casam, comprometendo-se a dar o seu 

apoio ao

“Eu apoio o Poder para as Raparigas, 
comprometendo-me com £1 milhão 
para soluções de escala que possam 
por fim ao casamento infantil. Não 
teremos um futuro verdadeiramente 
sustentável e equitativo enquanto as 
raparigas e adolescentes não tiverem 
o direito de viver livremente e de ter 
autonomia sobre os seus corpos.” 

Doador

Activista

Governo

Rapariga/Jovem

“Eu apoio o Poder para as Raparigas 
chamando os meus representantes 
no parlamento à acção sobre o 
casamento infantil. Porque devemos 
ter a liberdade de fazer escolhas 
sobre o nosso corpo, o nosso futuro e 
a nossa vida.”

“O nosso governo nacional 
compromete-se a apoiar o Poder 
para as Raparigas, elevando a idade 
mínima legal de casamento para os 18 
anos. Compromete-se também 
a rever o investimento em mulheres 
e raparigas.” 

“Poder para as Raparigas” significa 
quebrar as barreiras à minha 
educação, ao meu direito de escolha, 
ao meu futuro. É por isso que estou 
a organizar um evento com a minha 
comunidade/escola/movimento.”

https://qw7q00f86v8.typeform.com/to/Ql6tOXIW
https://qw7q00f86v8.typeform.com/to/Ql6tOXIW

