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Coligação para a Eliminação dos Casamentos Prematuros apela ao Governo para Acelerar a 

Aprovação e Implementação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos 

Prematuros 

COMUNICADO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA RAPARIGA 

“11 DE OUTUBRO” 

 

 
Hoje, a Coligação para a Eliminação dos Casamentos Prematuros (CECAP), junta-se a centenas de 

organizações da Sociedade Civil ao nível mundial, participando numa única voz na campanha mundial para 

eliminar os casamentos prematuros até 2030 e, assegurar que as nossas raparigas tenham a oportunidade 

de perseguir de forma completa e autónoma, os seus sonhos. 

 

Globalmente, 15 milhões de raparigas são todos os anos, forçadas a casar prematuramente, ou seja, antes 

dos 18 anos de idade. O casamento prematuro priva a infância e a adolescência destas raparigas, impede 

que as meninas exerçam o seu direito à educação, saúde e a uma vida livre de violência, além de outros 

males como o aumento de crianças órfãs e malnutridas, que mais tarde terão muitas dificuldades de 

aprendizagem, sobrecarregando os sistemas de educação, saúde e outros exerçam o seu direito à educação, 

saúde e a uma vida livre de violência. O casamento prematuro não compromete apenas o desenvolvimento 

individual das raparigas afectadas, mas também o desenvolvimento dos países.  

 

Em Moçambique, o casamento prematuro apresenta taxas de prevalência bastante elevadas. Segundo o 

Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) de 2011, 48% de raparigas moçambicanas casa-se antes dos 18 anos 

e 14% antes dos 15 anos, sendo um dos países com as taxas mais altas do mundo (11º lugar) e na região da 

África Austral e Oriental (2º lugar). 

 

Moçambique é um dos 193 países membros das Nações Unidas que adoptou recentemente, na Assembleia 

Geral das Nações Unidas realizada no mês de Setembro de 2015, os Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 2015-2030. Esta nova agenda de desenvolvimento global, prioriza o fim da pobreza, das 

desigualdades e das injustiças até 2030, e inclui uma meta específica para eliminar os casamentos 

prematuros. É por isso que é tempo de o país transformar os seus compromissos de prevenção e combate 

aos casamentos prematuros, em acções concretas. 

 

A inclusão desta meta concreta nos ODS 2015-2030, manifesta que os líderes mundiais estão preocupados 

com a protecção das raparigas contra os casamentos prematuros, sendo este fenómeno, um dos mais graves 

entraves ao progresso das nações em desenvolvimento. Felizmente, ao colocar a questão dos casamentos 

prematuros no topo da agenda global, os líderes mundiais confirmaram a impressionante atenção que este 

assunto vem ganhando nos últimos anos. Em Julho de 2014, após a participação do Governo de 

Moçambique na Cimeira Mundial da Rapariga, o Governo lançou a Campanha Nacional de Prevenção e 

Combate aos Casamentos Prematuros. Seguidamente, lançou o processo de elaboração de uma Estratégia 

Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros.  
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Ao celebrar mais um Dia Internacional da Rapariga, que se comemora todos os anos a 11 de Outubro, a 

Coligação para a Eliminação dos Casamentos Prematuros, apela ao Primeiro-ministro da República de 

Moçambique e a todo o seu Governo, para que se empenhem na luta contra o casamento prematuro, 

aprovando a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros e garantindo a sua 

efectiva implementação. Apela igualmente a toda a sociedade moçambicana para que diga um vigoroso NÃO 

aos casamentos prematuros. 

 

Acreditamos que todos nós, juntos, temos uma oportunidade sem precedentes, para certificarmos que as 

próximas gerações de raparigas em Moçambique, serão livre para realizar o seu potencial e decidir se, 

quando e com quem querem casar. Vamos fazer tudo ao nosso alcance para tornar este sonho uma 

realidade. 

 

Actividade Central do Dia da Rapariga 

A CECAP irá organizar no próximo dia 14 de Outubro, pelas 9h, na Escola Secundária Santo António da 

Malhangalene, um evento comemorativo do Dia Internacional da Rapariga, no qual procederá ao 

lançamento da Campanha Global #MyLifeAt15 e da Campanha Local #QuandoForGrandeQueroSer…! e #Eu 

digo NĂO! ao Casamento Prematuro, alusiva às comemorações desta data assim como da adopção dos 

novos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, que incluem na sua Meta 5.3, a eliminação dos 

casamentos prematuros até 2030. 

O evento contará com a participação de representantes do Governo, Parceiros de Cooperação, Sociedade 

Civil, Estudantes, Pais e Encarregados de Educação. 

O que é a Coligação para a Eliminação dos Casamentos Prematuros (CECAP) 

A CECAP é uma plataforma de Organizações da Sociedade Civil (OSC) criada em 2012, que tem como 

principal objectivo implementar acções que visam prevenir e eliminar os casamentos prematuros em 

Moçambique. As 37 OSC membros desta plataforma, acreditam que, com um esforço colectivo e 

coordenado, será possível eliminar os casamentos prematuros no país, um fenómeno que afecta de forma 

determinante o desenvolvimento do capital humano e do país em geral. 

A CECAP é membro da Coligação Global contra os Casamentos Prematuros (GNB), que junta mais de 500 OSC 

em todo o mundo. 

Para mais informações, por favor contacte: 

Secretariado da CECAP – Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC) 

MwemaUaciquete 

Email: mwema.uaciquete@rosc.org.mz 

Celular: 828476770 

Nélcia Tovela 

Email: nelcia.tovela@rosc.org.mz  

Celular: 828375437 

 


