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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 

Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que os casamentos infantis, precoces e forçados1 constituem uma 

violação dos direitos humanos que estão consagrados em várias convenções 

internacionais, como a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, o Programa de 

Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e a Convenção 

das Nações Unidas sobre o Consentimento para o Casamento, a Idade Mínima para o 

Casamento e o Registo dos Casamentos, e fazem parte integrante dos princípios 

fundadores da União Europeia enquanto espaço de segurança, de liberdade, de justiça e 

de direitos humanos, nomeadamente os direitos das mulheres e das raparigas; 

considerando que os casamentos infantis, precoces e forçados perpetuam outras 

violações dos direitos humanos que afetam as mulheres e as raparigas de forma 

desproporcionada e constituem um obstáculo ao desenvolvimento socioeconómico; 

B. Considerando que, apesar dos compromissos assumidos a nível internacional, nacional e 

regional, os casamentos infantis, precoces e forçados continuam a constituir uma prática 

generalizada em todo o mundo, afetando, segundo estimativas das Nações Unidas, 

quase 700 milhões de mulheres e 150 milhões de homens, cujos casamentos forçados 

foram celebrados antes de atingirem a maioridade; considerando que a prática do 

casamento precoce continua a afetar de forma desproporcionada as raparigas menores; 

considerando que erradicar o casamento infantil é uma forma estratégica de promover 

os direitos e a emancipação das mulheres; 

C. Considerando que já ficou provado, em diversas ocasiões, que o casamento infantil ou 

precoce tem consequências negativas e prejudiciais para as raparigas e mulheres e os 

seus filhos e as respetivas comunidades; considerando que, muito frequentemente, os 

casamentos infantis, precoces e forçados levam ao abandono escolar, privando as 

mulheres e as raparigas dos seus direitos fundamentais e aumentando as probabilidades 

de serem vítimas de pobreza persistente e decorrente do género, e que o facto de não 

terem educação nem um emprego remunerado torna as jovens esposas mais suscetíveis 

de caírem e permanecerem numa situação de pobreza; 

D. Considerando que, todos os anos, a nível mundial, 16 milhões de raparigas de idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos dão à luz e que pelo menos um milhão de 

jovens se tornam mães antes de completarem 15 anos; considerando que 95 % dos casos 

mundiais de adolescentes que dão à luz ocorrem em países em desenvolvimento, que 

nove em cada dez destes partos ocorrem no âmbito de um casamento ou de uma união e 

que, nos países em desenvolvimento, cerca de 70 000 adolescentes morrem todos os 

anos de causas relacionadas com a gravidez e o parto2; 

                                                 
1 Definidos como casamentos celebrados sem o consentimento pleno e livre de ambas as partes, ou antes dos 18 

anos, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Consentimento para o Casamento, a Idade 

Mínima para o Casamento e o Registo dos Casamentos, de 7 de novembro de 1962, e com a Resolução n.º 1468 

(2005) da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre os Casamentos Forçados e os Casamentos com 

Menores. 
2 «Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy» (Maternidade precoce. Fazer face 

ao desafio da gravidez na adolescência), relatório do FNUAP, de 2013. 
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E. Considerando que estudos efetuados mostram uma forte correlação entre o casamento 

infantil e o parto prematuro; considerando que os casamentos forçados e precoces têm 

graves repercussões na saúde sexual e reprodutiva e nos direitos das mulheres e 

raparigas, nomeadamente gravidezes não desejadas, devido aos baixos níveis de 

planeamento familiar e educação sexual, e representam uma grave ameaça para a saúde 

física e mental das mulheres e das raparigas, aumentando sensivelmente os riscos de 

gravidezes precoces, frequentes e/ou indesejadas, de morbilidade e mortalidade 

maternas e neonatais, de fístulas obstétricas e de infeções transmitidas sexualmente, 

como o HIV; considerando ainda que as complicações na gravidez e no parto são a 

principal causa de morte nas raparigas com idades compreendidas entre os 15 e os 19 

anos e que as crianças nascidas de mães adolescentes têm mais 50 % de probabilidades 

de morrer nos primeiros dias após o parto; 

 

F. Considerando que, de sete em sete segundos, em todo o mundo, é celebrado o 

casamento de uma rapariga de menos 15 anos de idade, frequentemente com um homem 

muito mais velho; considerando que, se os casamentos infantis continuarem a aumentar 

ao ritmo atual, o número de raparigas menores casadas deverá atingir 950 milhões em 

2030 e 1,2 mil milhões em 20501; 

G. Considerando que o casamento antes dos 18 anos aumenta a probabilidade de violência 

doméstica; considerando que as noivas adolescentes são muitas vezes vítimas de 

violência, dado que as diferenças de idade acentuadas reforçam o desequilíbrio de 

poderes existente entre as raparigas e os seus maridos; 

 

H. Considerando que as causas profundas dos casamentos infantis, precoces e forçados 

residem nas desigualdades e nos estereótipos de género profundamente enraizados, bem 

como em práticas, perceções e costumes nefastos e em normas discriminatórias; 

considerando que este facto tal aumenta o risco de exposição das mulheres e raparigas à 

discriminação e à violência baseada no género ao longo das suas vidas; 

I. Considerando que a educação é uma das melhores formas de prevenir os casamentos 

precoces e forçados e de ajudar as mulheres e as raparigas a fazerem escolhas mais 

informadas sobre as consequências desses casamentos para as suas vidas; considerando 

que a educação prepara as raparigas para o trabalho e a subsistência, reforça a sua 

autoestima e o estatuto de que gozam junto das famílias e comunidades, para além de 

lhes dar maior peso nas decisões que afetam as suas vidas2, reduzindo a probabilidade 

de um casamento precoce e adiando a gravidez; 

J. Considerando que há uma preocupação crescente quanto à ocorrência de casamentos 

precoces e forçados em zonas de conflito; considerando que certos grupos extremistas e 

beligerantes tendem a justificar esta prática, que tem repercussões profundas na saúde e 

no bem-estar das mulheres e das raparigas; 

K. Considerando que o casamento infantil está enraizado em certas tradições e culturas, 

                                                 
1 Relatório intitulado «Every Last Girl: Free to live, free to learn, free form harm», publicado em 11 de outubro 

de 2016 pela organização Save the Children. 
2 «Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy» (Maternidade precoce. Fazer face 

ao desafio da gravidez na adolescência), relatório do FNUAP, de 2013. 
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mas que nenhuma cultura ou tradição pode justificar tal prática, principalmente quando 

estão em causa os direitos humanos e os direitos da criança; considerando que, em 

muitas comunidades onde prevalece o casamento precoce, os homens têm mais 

privilégios e as raparigas são frequentemente consideradas um encargo económico para 

as famílias, o que as leva a ter um baixo nível de autoestima; 

L. Considerando que todas as jovens raparigas têm o direito de viver plenamente a sua 

infância, de brincar e beneficiar do direito à educação, bem como de ser protegidas 

contra atos de violência, danos físicos e psicológicos, abusos e explorações de qualquer 

tipo; 

M. Considerando que as raparigas, jovens ou menos jovens, têm o direito de desenvolver 

todo o seu potencial de cidadãs, tal como consagrado na Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança; 

N. Considerando que os casamentos forçados e precoces constituem, por si só, um 

obstáculo ao desenvolvimento e que o facto de estes casamentos continuarem a ser 

organizados, tem consequências negativas para a realização dos objetivos 1 a 6 dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nomeadamente nos domínios da igualdade 

entre homens e mulheres, da emancipação das mulheres e das raparigas, da redução da 

pobreza, da educação, da mortalidade materna e juvenil, bem como da saúde, 

designadamente a saúde sexual e reprodutiva1; 

O. Considerando que a prevenção e o combate a todas as formas de violência contra as 

mulheres e raparigas, incluindo os casamentos precoces e forçados, é uma das metas do 

Plano de Ação da UE em matéria de igualdade de género para 2016-2020; 

P. Considerando que, apesar de os casamentos forçados serem contrários ao direito em 

toda a UE, a sua definição exata varia; considerando que a falta de uma definição 

geralmente aceite prejudica os esforços no sentido de recolher dados sobre o número de 

casamentos forçados na UE; 

Q. Considerando que os casamentos forçados continuam a ser um motivo de preocupação 

na UE; que, na maior parte dos Estados-Membros, não constituem um crime específico, 

sendo-lhes concedida proteção através de uma combinação de disposições penais mais 

gerais, nomeadamente sobre a violação ou o rapto; 

R. Considerando que, na medida em que um menor com menos de 18 anos não tem 

capacidade para dar o seu consentimento ao matrimónio, os casamentos de menores 

devem ser considerados casamentos forçados; considerando, por conseguinte, que é 

lamentável que 144 dos 193 países não disponham de leis que proíbam o casamento 

infantil; 

S. Considerando que muitos casos de casamento forçado não são notificados ou são-no 

apenas a organizações do setor privado e a ONG, e não às autoridades públicas; 

considerando que, quando são notificados casos às autoridades nacionais, não existe um 

sistema de recolha coerente de dados a nível dos Estados-Membros, embora seja 

                                                 
1 Resolução 69/156 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 18 de dezembro de 2014, sobre os casamentos 

infantis, precoces e forçados.  
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extremamente necessário; 

T. Considerando que o casamento infantil custará aos países em desenvolvimento milhares 

de milhões de dólares até 20301; 

U. Considerando que os governos devem reconhecer a importância do combate aos 

casamentos infantis e precoces na prossecução dos Objetivos da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável; considerando que ajudar as raparigas a evitar o 

casamento infantil e a adiar a gravidez e dar-lhes a possibilidade de serem escolarizadas 

permite-lhes melhorar as suas competências e rendimentos futuros, contribuindo para a 

erradicação da pobreza das gerações vindouras; considerando que promover a igualdade 

de género e a emancipação das mulheres é uma forma de assegurar às raparigas poder 

de decisão sobre a sua vida familiar, sexual e reprodutiva; considerando que erradicar o 

casamento infantil e precoce reduzirá a mortalidade infantil e todo o espetro de 

problemas de saúde associados à gravidez ou ao parto precoce; 

V. Considerando que, na maioria das comunidades que praticam o casamento infantil e 

precoce, as mulheres são muitas vezes as vítimas dos processos decisórios, e que a 

participação e a educação dos líderes e das mulheres dessas comunidades são essenciais 

para mudar as atitudes e os comportamentos no que diz respeito ao casamento infantil; 

considerando, além disso, que é necessária legislação que proíba os casamentos 

precoces e forçados; 

W. Considerando que a pobreza intergeracional é uma das razões mais referidas para forçar 

as raparigas ao casamento infantil; considerando que os escassos conhecimentos em 

matéria de saúde sexual e reprodutiva têm como consequência o facto de os pais não 

estarem alertados para os perigos associados a uma gravidez precoce; 

X. Considerando que, no que se refere ao casamento infantil, como a todos os domínios de 

combate à violência contra as mulheres, a mobilização dos homens e dos rapazes é 

fundamental para lutar contra a discriminação de género e mudar as práticas tradicionais 

nocivas profundamente enraizadas na cultura de uma determinada comunidade; 

Y. Considerando que os casamentos infantis e precoces continuam a ser um tabu, que deve 

ser abordado publicamente para acabar com o sofrimento diário de crianças e 

adolescentes e com a contínua violação dos seus direitos humanos; considerando que 

uma forma de o fazer é apoiar e difundir o trabalho de jornalistas, artistas, fotógrafos e 

ativistas que abordam a questão dos casamentos precoces; 

Z. Considerando que, para terem êxito, as campanhas para pôr termo ao casamento 

precoce das raparigas e das jovens mulheres requerem a aceitação da sexualidade das 

adolescentes e do direito a tomarem as suas próprias decisões sobre o seu corpo, os seus 

relacionamentos e a sua atividade sexual; considerando que, para que essas decisões 

sejam tomadas de forma esclarecida, deve ser disponibilizada informação sobre 

sexualidade e métodos contracetivos, tanto às adolescentes como aos seus pais; 

1. Condena os casamentos infantis, precoces e forçados e outras práticas coercivas e 

                                                 
1 «Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017» (Impacto económico do casamento 

infantil, relatório global de síntese de 2017). 
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nefastas que são impostas às mulheres e às raparigas na Europa e no resto do mundo, 

por constituírem uma grave violação dos direitos humanos e, em particular, um abuso 

de um menor caso a vítima tenha menos de 18 anos; 

2. Realça que os casamentos infantis, precoces e forçados são um grave atentado ao direito 

de expressar o livre consentimento; 

3. Reconhece que os casamentos infantis e forçados se tornaram também um verdadeiro 

problema na UE que requer uma ação decisiva e coordenada de todos os 

Estados-Membros; 

4. Insta os Estados-Membros a rejeitarem ativamente o reconhecimento do casamento 

forçado e a prestarem às vítimas um apoio incondicional e independente das respetivas 

famílias;  

5. Observa que muitos pais que vivem nos campos de refugiados em situação de angústia e 

pobreza extrema sentem a necessidade de proteger as suas filhas da ameaça de violência 

sexual, casando-as com homens mais velhos; salienta, no entanto, que a UE e os seus 

Estados-Membros devem manifestar unidade e coerência no indeferimento dos pedidos 

apresentados por refugiados para o reconhecimento jurídico dos casamentos em que um 

dos alegados cônjuges é uma criança ou um adolescente; sublinha que o estatuto de 

refugiado não pode ser utilizado como forma sub-reptícia de introduzir o 

reconhecimento do casamento infantil na Europa; 

6. Recomenda a aplicação de uma abordagem holística e abrangente à questão dos 

casamentos infantis, precoces e forçados, o que significa combater as suas causas 

profundas, nomeadamente a desigualdade de género, a pobreza e a ausência de 

oportunidades económicas e sociais; salienta que, embora sublinhe a importância da 

educação como poderoso instrumento para a prevenção dos casamentos infantis, 

precoces e forçados, a integração da perspetiva de género deve ser alargada para além 

dos setores tradicionais, como a educação e a saúde, de molde a abranger todos os 

outros domínios políticos; 

7. Insta a UE a desempenhar um papel importante no combate a esta violação dos direitos 

humanos a nível nacional, europeu e internacional, pelo que solicita ao Serviço Europeu 

para a Ação Externa (SEAE) e à Comissão que recorram a todos os instrumentos 

disponíveis para apresentar uma estratégia específica destinada a identificar as medidas 

necessárias para lutar contra os casamentos precoces, forçados e infantis e outras 

práticas prejudiciais às raparigas e às mulheres, como a mutilação genital feminina, os 

chamados crimes de honra, a escravatura sexual e o tráfico de seres humanos, e 

determinar os objetivos a fixar e os financiamentos necessários para o efeito, com a 

finalidade global de erradicar estas formas de casamento até 2030, em consonância com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (objetivo 5.3); insta, 

por conseguinte, a Comissão e o SEAE a incluírem nesta estratégia a necessidade de 

combater os estereótipos de género e as normas sociais discriminatórias que contribuem 

para a aceitação e a continuação das práticas nefastas acima referidas; 

8. Recorda que pôr termo aos casamentos infantis, precoces e forçados faz parte das 

prioridades da ação externa da UE no domínio da promoção dos direitos da mulher e 

dos direitos humanos; 
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9. Solicita à Comissão e ao SEAE que definam um plano de ação que contribua para a luta 

contra os casamentos infantis, precoces e forçados no contexto das relações entre a 

União e os países parceiros e terceiros, em particular no domínio da política de 

cooperação para o desenvolvimento, e que dediquem uma atenção especial ao respeito 

pelos direitos das mulheres e das raparigas em todos os acordos de parceria, 

nomeadamente recorrendo à «cláusula dos direitos humanos»; insta a Comissão e o 

SEAE a darem prioridade a estas questões no diálogo político com os países parceiros e 

a estabelecerem medidas concretas, em colaboração com todos os principais 

intervenientes, para eliminar as práticas perniciosas; insta ainda os Estados-Membros a 

incentivarem esforços de luta contra os casamentos infantis, precoces e forçados nas 

suas relações com países terceiros; 

10. Congratula-se com o lançamento da iniciativa global conjunta UE-ONU em matéria de 

género, a denominada iniciativa «Spotlight», para combater a violência sexual, a 

violência baseada no género e as práticas perniciosas como os casamentos forçados, a 

mutilação genital feminina e o tráfico de seres humanos; observa, no entanto, que a 

iniciativa «Spotlight» incide sobretudo em aspetos da agenda que já constituem 

preocupações comuns a nível mundial; sublinha, por conseguinte, a necessidade de 

promover a igualdade entre homens e mulheres de forma mais abrangente, através de 

uma combinação adequada de programas e modalidades; solicita à Comissão que utilize 

a revisão intercalar dos seus programas de cooperação internacional para aumentar o 

financiamento do pacote de recursos para as questões de género, a fim de integrar a 

perspetiva de género na cooperação bilateral e nos programas temáticos; 

11. Solicita à União e aos Estados-Membros que colaborem com a ONU Mulheres, a 

UNICEF, o UNFPA e outros parceiros, nomeadamente organizações da sociedade civil 

e associações da diáspora e de migrantes, a fim de chamar a atenção para o problema 

dos casamentos infantis, precoces e forçados, apostando na emancipação das mulheres, 

nomeadamente através da educação, da capacitação económica e de uma maior 

participação no processo decisório, bem como na proteção e promoção dos direitos 

humanos de todas as mulheres e raparigas, incluindo o direito à saúde sexual e 

reprodutiva; 

12. Sublinha a necessidade de fazer depender o financiamento europeu para a ação externa 

da implementação eficaz de medidas com vista à erradicação dos casamentos precoces e 

forçados; 

13. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a integrarem a perspetiva de género nos 

programas de consolidação da paz e de reconstrução pós-conflito, a desenvolverem 

programas de subsistência económica e educação para as raparigas e as mulheres 

vítimas de casamentos precoces e forçados, bem como a facilitarem o acesso destas 

últimas aos serviços de saúde em geral e de saúde reprodutiva nas zonas afetadas por 

conflitos; 

14. Salienta a necessidade de conceder financiamento a programas de prevenção do 

casamento infantil que visem a criação de um ambiente social em que as raparigas 

possam desenvolver todo o seu potencial, nomeadamente através de programas 

educativos, sociais e económicos para as raparigas não escolarizadas, regimes de 

proteção das crianças, abrigos para mulheres e raparigas, aconselhamento jurídico e 
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apoio psicológico; insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a afetação de 

recursos suficientes a este tipo de programas e atividades nas suas ações externas; 

solicita, além disso, à Comissão que efetue uma avaliação sistemática dos programas 

existentes e da utilização do financiamento disponível para a prevenção dos casamentos 

precoces, a fim de velar por que os programas sejam implementados nas regiões e nos 

países em que o número de casamentos infantis é mais elevado; incentiva as delegações 

da UE a respeitarem o compromisso assumido pela UE no Plano de Ação sobre o 

Género para 2016-2020 no sentido de acompanhar de perto a situação e de criar 

programas pertinentes para apoiar as medidas legislativas locais; 

15. Sublinha a necessidade de desenvolver programas de emancipação para raparigas e 

jovens mulheres como estratégia fundamental para prevenir e desencorajar os 

casamentos precoces, mediante um reforço da sua autoestima e do conhecimento dos 

seus direitos, incluindo o direito legal de recusar o casamento; 

16. Salienta que a erradicação dos casamentos infantis, precoces e forçados teria, por outro 

lado, um impacto considerável no nível de instrução das raparigas e dos respetivos 

filhos, contribuindo para que as mulheres tenham menos filhos e favorecendo um 

aumento dos rendimentos e do bem-estar do agregado familiar; 

17. Recorda que é fundamental trabalhar a nível local, junto das comunidades, para as 

ajudar a combater as visões tradicionais e discriminatórias sobre o acesso das raparigas 

à educação e, assim, aumentar as oportunidades de emprego das mulheres e contribuir 

para o seu sustento e o das suas famílias; 

18. Incentiva o desenvolvimento de programas de informação que associem todos os líderes 

das comunidades, educando-os para os efeitos perniciosos de tradições como os 

casamentos precoces, para que, subsequentemente, desempenhem um papel ativo na 

sensibilização da comunidade; 

19. Destaca a necessidade premente de informar e educar os homens e os rapazes, 

mobilizando-os para a defesa dos direitos humanos, nomeadamente os direitos das 

crianças e das mulheres; 

20. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem medidas integradas, exaustivas 

e coordenadas para prevenir e lutar contra todas as formas de violência contra as 

mulheres e as raparigas, incluindo os casamentos infantis, precoces e forçados, 

nomeadamente fomentando o acesso das vítimas à justiça, reforçando os mecanismos de 

proteção das crianças e, simultaneamente, proporcionando maior apoio e um acesso 

mais fácil ao financiamento às organizações não governamentais que se dediquem à 

erradicação das referidas práticas; 

21. Insta os Estados-Membros a velarem pela aplicação cabal da legislação que proíba os 

casamentos infantis, precoces e forçados, incluindo vias de recurso, e a criarem 

estruturas e programas de apoio, assistência e proteção para todas as vítimas de 

casamentos forçados, infantis e precoces, nomeadamente centros de acolhimento 

seguros, recorrendo a pessoal qualificado do sexo feminino, designadamente, parteiras, 

ginecologistas, psicólogas e assistentes sociais; nesta ótica, insta a Comissão e os 

Estados-Membros a assegurarem a aplicação eficaz da diretiva da UE relativa às 

vítimas, em particular melhorando o acesso das mulheres vítimas de violência a serviços 
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gerais e especializados de apoio, criando mecanismos de denúncia eficazes que 

respeitem o anonimato e a confidencialidade das vítimas, a fim de incentivar as vítimas 

de casamentos forçados a notificarem os delitos sem receio de maior estigmatização; 

22. Insta a UE e os Estados-Membros a proporcionarem estruturas e formação aos 

profissionais da saúde, para que estes possam prestar serviços, informações e recursos 

respeitadores da confidencialidade, sem juízos de valor e acessíveis aos jovens, que 

satisfaçam as normas da OMS em termos de equidade, acessibilidade, aceitabilidade, 

adequação e eficácia; 

23. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a lançarem campanhas de sensibilização 

sobre o fenómeno, as suas consequências e as vias de recurso judicial disponíveis em 

toda a UE, incluindo nos campos de refugiados e nos países candidatos à adesão; 

24. Congratula-se com a criação de um novo alerta no Sistema de Informação Schengen, 

que pode ser utilizado para proteger as crianças em risco de casamento forçado; 

25. Recorda que o artigo 37.º da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o 

Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de 

Istambul) estabelece que cabe aos Estados assegurar a criminalização da conduta 

intencional de forçar um adulto ou criança a contrair matrimónio; deplora, por 

conseguinte, o facto de apenas 12 Estados-Membros da UE criminalizarem os 

casamentos forçados e recorda que, tal como estabelece a referida Convenção, quando 

as vítimas são levadas para outro país e perdem o seu direito de residência na UE em 

consequência do casamento forçado, devem ser-lhes facultados meios apropriados para 

readquirirem o seu estatuto de residentes; exorta os Estados-Membros que ainda não 

ratificaram a Convenção de Istambul a fazê-lo sem demora1; 

26. Apela aos Estados-Membros para que garantam às mulheres e raparigas migrantes uma 

autorização de residência autónoma que não esteja dependente do estatuto do seu 

cônjuge ou parceiro, em especial no caso de vítimas de violência física e psicológica, 

incluindo casamentos forçados ou combinados, e garantam igualmente a adoção de 

todas as medidas administrativas para as proteger, nomeadamente o acesso efetivo a 

mecanismos de assistência e proteção; 

27. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas para desencorajar os pais, 

sejam estes cidadãos da UE ou não, de oferecerem as suas filhas menores em 

casamento, tanto através de viagens aos respetivos países de origem como, pior ainda, 

dentro das fronteiras da UE, e a sancionarem esses pais caso seja necessário; 

28. Salienta que a maioria dos países do mundo dispõe de legislação que estabelece uma 

idade mínima para o casamento; sublinha, no entanto, que muitos países preveem 

exceções à idade mínima para o casamento, principalmente com o consentimento 

parental ou autorização do tribunal, e que esta questão deve ser abordada pela Vice-

Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 

                                                 
1 «Forced marriage from a gender perspective» (Os casamentos forçados segundo uma perspetiva de género), 

Direção-Geral das Políticas Internas, Parlamento Europeu (2016). 
2 Lista de países que ratificaram a Convenção: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true 
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Política de Segurança; solicita aos Estados-Membros e aos países terceiros em questão 

que ainda o não criminalizaram o casamento precoce e forçado a fazê-lo, 

nomeadamente revendo a idade legal mínima, independentemente da autorização dos 

pais, exigindo o pleno consentimento de ambos os cônjuges e sancionando quem coagir 

alguém a contrair matrimónio; 

29. Propõe que o casamento forçado seja expressamente incluído no artigo 2.º da Diretiva 

2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção 

das vítimas como uma forma de tráfico de seres humanos, e que se desenvolva uma 

política comum e se estabeleça uma definição comum de casamento forçado que seja 

utilizada de forma coerente, a nível nacional e europeu, nas políticas e nas disposições 

de direito civil e penal relativas ao casamento forçado; 

30. Insta a Comissão e os Estados-Membros a controlarem os casos de casamento infantil, 

precoce e forçado na UE e a ponderarem o estabelecimento de normas jurídicas 

uniformes relativas ao procedimento aplicável aos casos de casamento infantil e 

precoce; 

31. Incentiva a que se pondere a introdução do registo obrigatório de nascimento nos países 

em que os casamentos infantis, precoces e forçados prevaleçam, uma vez que a falta de 

um tal registo pode aumentar o risco de ocorrência de casamentos infantis e precoces; 

32. Solicita à Comissão que crie uma base de dados europeia para acompanhar e notificar 

os casamentos forçados e outras formas de violações dos direitos humanos baseados no 

género, incluindo a exploração sexual; 

33. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem um sistema coerente de recolha de 

dados sobre os casamentos infantis, precoces e forçados, incluindo dados repartidos por 

sexo, uma vez que a disponibilidade de dados sólidos e fiáveis é essencial para a 

elaboração de políticas assentes em factos concretos e para a realização de intervenções 

mais específicas; 

34. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a elaborarem estudos específicos com base 

em dados recolhidos, para que se possa dispor de uma panorâmica clara do fenómeno a 

nível europeu, com informações específicas relativas a cada Estado-Membro; 

35. Salienta que as crises humanitárias, os conflitos e as catástrofes naturais se repercutem 

negativamente na proliferação de casamentos infantis, precoces e forçados; salienta, por 

conseguinte, a necessidade de conjugar os esforços em matéria de cooperação para o 

desenvolvimento e de ajuda humanitária; 

36. Reitera a necessidade de promover e proteger os direitos fundamentais de todas as 

mulheres e raparigas, nomeadamente o direito de disporem da sua sexualidade e de 

decidir, de forma livre e responsável, relativamente a todos os aspetos com esta 

relacionados, em particular no que se refere à sua saúde sexual e reprodutiva, sem 

coerção, discriminação ou violência; 

37. Salienta que o respeito universal da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) 

e o acesso aos mesmos contribuem para a consecução de todos os objetivos de 

desenvolvimento sustentável relacionados com a saúde, tais como os cuidados 
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pré-natais e as medidas para evitar partos de alto risco e reduzir a mortalidade neonatal 

e infantil; salienta que o acesso aos serviços de planeamento familiar e de saúde 

materna, bem como aos serviços de aborto seguro e legal, são elementos importantes 

para salvar a vida das mulheres e das raparigas; manifesta a sua preocupação com o 

facto de nenhuma das delegações da UE no Médio Oriente e Norte de África ou nas 

regiões da Europa e da Ásia Central ter adotado qualquer indicador relativo à saúde e 

aos direitos sexuais e reprodutivos, apesar das carências significativas que se verificam 

neste domínio nessas mesmas regiões; solicita às delegações da UE nestas regiões que 

reexaminem estes dados preocupantes, a fim de determinar se podem ser associados a 

notificações incorretas ou se é necessário completar os atuais programas com ações 

específicas em matéria SDSR; 

38. Recorda que, embora a tónica seja colocada na prevenção dos casamentos precoces, a 

UE, os Estados Membros e os países terceiros devem também apoiar as jovens mulheres 

já casadas, ajudando-as a tomar conhecimento, inter alia, dos seus direitos sexuais e 

reprodutivos e do direito à contraceção; 

39. Condena a reintrodução e difusão da «Lei da Mordaça» e o seu impacto na saúde das 

mulheres e raparigas; recorda que as populações mais duramente atingidas são aquelas 

que se encontram numa situação vulnerável, nomeadamente as que, em geral, não têm 

acesso aos serviços por razões que se prendem com o estigma, a pobreza, a localização, 

a violência ou o estatuto serológico (VIH); 

40. Reitera o apelo dirigido à UE e aos seus Estados-Membros para que defendam 

pró-ativamente os direitos das mulheres e das raparigas em todo o mundo e para que 

aumentem significativamente o financiamento nacional e europeu em prol do direito à 

saúde sexual e reprodutiva, em particular no que diz respeito ao acesso ao controlo da 

natalidade e ao aborto legal e seguro, a fim de colmatar o défice de financiamento 

deixado pelos Estados Unidos neste domínio;  

41. Apoia firmemente a iniciativa «She Decides» (Ela decide) e insta a UE e os 

Estados-Membros a intensificarem o seu apoio a esta iniciativa e a outros esforços 

desenvolvidos em matéria de saúde e direitos sexuais e reprodutivos; 

42. Entende que o aumento do número de mulheres em cargos de decisão política e 

económica pode contribuir para a criação de legislação pertinente e o reforço do apoio a 

instituições e organizações da sociedade civil que trabalhem na prevenção dos 

casamentos precoces e forçados. 
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