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• Atualmente, cerca de uma em cada cinco 
raparigas casam-se antes de completar 18 
anos

• A prevalência diminuiu (por exemplo, no sul da 
Ásia, passando de 49% para 30% em uma 
década). Contudo...

• Coortes populacionais maiores significam 
mais casamentos infantis, mesmo antes de 
considerar o potencial de progresso perdido 
devido à pandemia

• Todos os anos, casam-se 12 milhões de 
raparigas com menos de 18 anos. Serão 100 
milhões na próxima década

Mais 100 
milhões de 
meninas 
podem se casar 
na próxima 
década

Fonte: Dados e estimativas do UNICEF, 2021, https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world



A prevenção do casamento infantil pode 
potenciar uma abordagem multidimensional

Autonomização: 
Competências 

individuais e apoio

Comunidade: 
Abordagens 

para mudar as 
normas sociais 

ao nível da 
comunidade

Escolaridade: 
Manter as meninas 
na escola e mudar 
as normas sociais

Económica: 
Incentivos 

para evitar o 
casamento 

infantil, 
incluindo 

transferências 
condicionais 
de dinheiro



Autonomização e escolaridade são as 
abordagens mais promissoras

Sucesso das intervenções na prevenção do casamento infantil, por abordagem (percentagem):

Autonomização (n = 14) Escolaridade (n = 7) Económica (n = 10) Comunidade (n = 6) 

Bem sucedida Resultado Misto Mal sucedida

Fonte:  Chae e Ngo (2017)



A avaliação dos custos dos programas continua 
a ser um desafio

• A avaliação dos custos dos programas focados na prevenção de casamentos 
infantis continua difícil, especialmente para programas focados em normas sociais

• Como calcular o custo das mudanças de políticas? 
• Um grande conjunto de ingredientes, dos voluntários e materiais necessários, 

aos programas de rádio 
• É difícil acompanhar e quantificar monetariamente a grande quantidade de 

tempo dedicado à mudança das normas sociais  

• As avaliações de custo-efcácia também têm os seus próprios desafios e limitações
• Validade externa 
• Limitado a um resultado (os programas podem ter benefícios em outras áreas, 

como saúde e rendimento a longo prazo)



Primeiras estimativas: 35 mil milhões de USD 
para acabar com o casamento infantil

• Fonte:  UNFPA (2019), Erulkar et al. (2017a), Erulkar et .al. (2017b)

• Custo estimado de trazer a taxa de 
casamento infantil para 5% em 68 
países 

• Com base no conjunto «ótimo» de 
intervenções

• 600 USD por caso evitado
• As estimativas de eficácia de custo ao 

nível da intervenção variam muito.
• Musoden Wasalen no Burquina 

Faso, 
159 USD por caso evitado

• Nemeesha na Tanzânia 
739 USD por caso evitado

Autonomização, incentivos 
comunitários e económicos

Fortalecer a educação (por 
exemplo, escolas rurais e 
transferências monetárias 
para as alunas)

Taxas reduzidas 
de casamento 

infantil

Melhores Resultados 
da educação



• Diferença de 24,1 mil milhões de USD 
em relação aos 35 mil milhões de USD 
necessários entre 2020 e 2030 para 
acabar com o casamento infantil, 
apesar dos benefícios potenciais de 4 
biliões de USD no PIB global 

• Ainda há muito pouca informação 
sobre a relação custo-benefício, 
principalmente para programas 
focados em normas sociais. 

O financiamento e o cálculo de custos 
continuam difíceis, apesar dos grandes 
benefícios potenciais

Elementos-chave a serem considerados no 
futuro:

• A educação é um fator chave para 
eliminar o casamento infantil

• Gestão de gastos públicos com a 
perspetiva de género na educação e 
outros setores como uma alavanca 
para mais recursos

• São necessárias mais informações 
sobre os custos locais e a relação 
custo-benefício, especialmente de 
programas focados em normas sociais

Fonte:  UNFPA (2019) e Wodon et al (2017), exemplo de Bitcoin baseado na comparação de janeiro de 2018 (17.099 USD), julho de 2021 (32.462 USD) e assumindo a 
mesma taxa de crescimento de preços por um período de 10 anos, levando a um crescimento estimado de 70X. 



Obrigada!



Obrigada!
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