
PROJETO EDUCATION OUT LOUD - EOL 
(EDUCAÇÃO EM VOZ ALTA)

FORTALECER A AÇÃO COLETIVA PARA 
FINALIZAR O CASAMENTO DE CRIANÇAS, 

EVITAR QUE AS MENINAS SAIAM DA ESCOLA 
E PROMOVER A IGUALDADE DE GÉNERO 

NA ÁFRICA OCIDENTAL

 PROJETO APRESENTADO POR
MUNDIA SITUMBEKO 

RESPONSÁVEL MOBILIZAÇÃO ÁFRICA



Girls Not Brides (Meninas, não Noivas)
• Parceria global de mais de 1.500 organizações da 

sociedade civil em mais de 100 países

• Fundado em 2011 pela The Elders

• O secretariado (Londres e equipa regional) trabalham 
com organizações membro com base em todo o mundo 
através da nossa estratégia de parceria

• Trabalhamos em áreas temáticas a nível global, 
regional, nacional e comunitário para acabar com o 
casamento infantil

https://www.girlsnotbrides.org/about-us/our-team/
https://www.girlsnotbrides.org/about-us/how-we-work/
https://www.girlsnotbrides.org/about-us/strategy/


VISÃO GERAL DO 
PROJETO



Fortalecimento da ação coletiva para acabar com o 
casamento infantil, manter as meninas na escola e 

promover a igualdade de género na África Ocidental 

O projeto concentra-se no casamento infantil e na falta de acesso das 
meninas à educação de qualidade: dois problemas interdependentes. 
Concentra-se nos países da África Ocidental (particularmente Burquina 
Faso e Níger), que têm algumas das mais altas taxas de casamento 
infantil e de meninas fora da escola.

Pretende estabelecer um poderoso movimento intersetorial para 
defender o direito das meninas à educação e acabar com o casamento 
infantil. Também serão envolvidas  alianças de outros países da África 
Ocidental também, em  particular em ações de sensibilização a nível 
regional (por exemplo, Benin, Senegal, Togo).



Objetivo geral:

Galvanizar as organizações da sociedade civil e os 
intervenientes que trabalham com a educação e o 
casamento infantil internacionalmente e na África 
Ocidental, para partilhar aprendizagens e fortalecer a 
sensibilização coletiva para a implementação de leis, 
políticas e programas que melhorem o acesso e a 
retenção de meninas na educação de qualidade e 
contribuam para acabar com o casamento infantil.



Principais atividades do projeto Anos 1 a 3
Objetivo 1 - Atividades nacionais (Burquina Faso e Níger)
• Apoio contínuo de construção de parceria para alianças para abolir o casamento infantil
• Reuniões de para abolir o casamento infantil e alianças pela educação para construir relacionamentos, 

aprofundar a compreensão das questões e identificar prioridades de sensibilização coletiva.
• Desenvolvimento de capacidade de alianças com base na avaliação das necessidades.
• Implementação (e subsequente aumento) de seis pequenas doações de 4 meses para organizações da 

sociedade civil individuais para gerar dados concretos, documentação, validação de conceitos e 
aprendizagem sobre educação e vínculo setorial do casamento infantil para, então, informar a 
aprendizagem regional e entre pares. 

• Envolvimento dos decisores políticos em políticas, planos, programas e orçamentos sensíveis ao género 
para o setor da educação.

• Programa de ativismo juvenil

Objetivo 2 - Atividades regionais (África Ocidental Francófona)
• Estudo regional sobre o impacto da COVID-19 em meninas adolescentes com estudos de caso de 

intervenções promissoras de diferentes países e dados concretos para apoiar chamadas de defesa da 
sociedade civil. 

• Oficina regional de construção de alianças para partilhar aprendizagens, consciencialização e identificar 
prioridades de sensibilização.

• Patrocínio para que os parceiros da sociedade civil participem de reuniões regionais e/ou internacionais 
importantes.

• Visitas de aprendizagem entre países.
• Atividade de campanha conjunta sobre educação e casamento infantil.

Objetivo 3 - Atividades internacionais
• Oficina de aprendizagem global sobre educação e casamento infantil.
• Materiais de recurso sobre o nosso trabalho em torno da educação das meninas e casamento infantil.
• Uma plataforma online para partilhar recursos e melhores práticas.



CASAMENTO INFANTIL E 
EDUCAÇÃO DAS MENINAS 

NA ÁFRICA OCIDENTAL



Casamento infantil na África Ocidental
• 41% das meninas na África Ocidental e Central 

casam-se antes dos 18 anos (UNICEF 2018)
• 6 dos 10 países com a maior prevalência de casamento 

infantil estão na África Ocidental e Central: 

Fonte: Girls Not 
Brides (Meninas, 
não Noivas), 
2020



Casamento infantil na África Ocidental

• Normas discriminatórias de género
• Tabus sobre a sexualidade feminina, medo da 

gravidez na adolescência 
• Acesso limitado a serviços e informações de 

saúde sexual e reprodutiva 
• Pobreza e crises humanitárias 
• Barreiras à educação das meninas 

Catalisadores: 



Educação das meninas na África 
Ocidental

• 28 milhões de meninas na África Ocidental e 
Central não têm acesso à educação (UIS 2016)

• A puberdade e a transição para o ensino médio 
incluem o maior risco de abandono escolar

• 70% das meninas na África Ocidental começam 
a escola primária, mas apenas 36% concluem o 
primeiro ciclo da escola secundária (Save The 
Children 2017)



O impacto da insegurança e da Covid-19

• Crise de segurança no Sahel: 2.000 escolas 
fechadas no Burquina Faso, Níger e Mali (UNICEF 
2019)

• Covid-19: fechamento de escolas, acesso desigual 
das meninas ao ensino à distância, maior risco das 
meninas nunca mais voltarem à escola

• Covid-19: aumento do risco de casamento infantil 
devido ao fechamento de escolas, limitação de 
serviços de SSR e insegurança económica



As ligações entre o casamento infantil e 
a educação das meninas

Dependendo do contexto, o casamento infantil 
pode ser um causa ou uma consequência de 
abandono escolar:

a) Causa: se as normas tradicionais determinam o casamento infantil, 
a menina será forçada a deixar a escola para se casar. 

b) Consequência: se uma menina teve que abandonar a escola por 
outros motivos, muitos pais verão o casamento infantil como a 
única opção viável que lhes resta.
● Estudos na África Ocidental sugerem que o cenário b é o mais 

frequentes: muitos pais estão dispostos a adiar o casamento 
da filha se ela puder continuar os estudos.



As ligações entre o casamento infantil e 
a educação das meninas

Para fazer isso, temos que: 
✔ Fornecer o acesso a informações e serviços de SSR para evitar a 

gravidez na adolescência 
✔ Melhorar a qualidade da educação
✔ Criar um ambiente escolar seguro e com sensível às questões de 

género 
✔ Reduzir os custos ligados à educação 
✔ Trabalhar com as comunidades professores, provedores de SRH e 

outros para transformar as normas de género 

Por favor, veja a nossa nota sobre educação para mais recomendações

Manter as meninas na escola é a medida mais 
eficaz para as proteger contra o casamento infantil. 



Oportunidades para parcerias regionais e 
sensibilização

• União Africana:
    - Campanha para Acabar com o Casamento Infantil 
    - Centro Internacional para a educação das
       Meninas e Mulheres  em África (CIEFFA)

• CEDEAO: 
Roteiro para a prevenção e resposta ao casamento 
infantil  
– Grupo Regional de Proteção à Criança (GRPE)
– Género e inclusão na educação (GENIE) 
– Iniciativa de Prioridade ao Género (GCI)
– Sensibilização e iniciativas conjuntas com

 os países que trabalham no projeto EoL



OBRIGADA


