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Reconhecimentos
Este documento foi elaborado por Anandita Philipose, Especialista em Juventude e Gênero, Escritório Regional
da UNFPA para a África Oriental e Austral e Mona Aika, Especialista em Proteção à Criança, Escritório Regional da
UNICEF para a África Oriental e Austral. Esta publicação não teria sido possível sem as contribuições
substanciais recebidos dos escritórios nacionais da UNFPA e da UNICEF na Etiópia, Moçambique, Uganda e Zâmbia
sobre o impacto do COVID-19 na programação do casamento infantil em seus países.
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Objetivo
Este resumo foi desenvolvido em conjunto pelos escritórios regionais da UNFPA e da UNICEF na África Oriental e Austral.
O tal fornece uma visão geral do casamento infantil na região, particularmente no contexto do COVID-19, bem como
uma análise das interrupções nos programas de casamento infantil. Este resumo também descreve alternativas ao
trabalho programático tradicional como um meio de superar os desafios apresentados pelo COVID-19. O tal propõe
um caminho a seguir para a programação do casamento infantil durante as fases de resposta e recuperação do COVID-19,
bem como delineia as implicações para a programação futura, incluindo a necessidade de fortalecer a resiliência
do programa.

Contexto
Mesmo antes da pandemia, o casamento infantil era
uma grande preocupação crescente na África Oriental
e Austral, onde uma em cada três (36 por cento) de
todas as raparigas com idades entre os 20-24 anos se
casam antes dos 18 anos. Mas a data regional
mascara grandes variações entre e dentro de países.
Embora a prevalência do casamento infantil tenha
diminuído na região, o crescimento populacional
ultrapassou o progresso feito e as projeções indicam
que o número de meninas que se casarão enquanto
ainda forem crianças continuará a crescer.
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O Programa Global para Acabar com o Casamento Infantil
(GPECM) é elaborado em torno de um pacote de
intervenções baseadas em evidências destinadas a reduzir o
casamento infantil, incluindo empoderamento de meninas,
mantê-las na escola, fornecer-lhes habilidades para a vida e
serviços de saúde sexual e reprodutiva e abordar questões
sociais e normas culturais vinculadas ao casamento infantil.
As estimativas globais indicam que o adiamento da
implementação das intervenções por um ano, em média,
resultará em 7,4 casamentos infantis estimados, o que de
outra forma teria sido evitado.
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Impactos do COVID-19 no casamento infantil e meninas adolescentes

O COVID-19 acabou com a vida de crianças e famílias em
todo o mundo e afetou negativamente os programas para
acabar com o casamento infantil. A pandemia está a ter um
efeito devastador nas famílias, nas comunidades e nas
economias. O impacto total nos países com taxas de pobreza
mais elevadas e sistemas de saúde frágil, bem-estar social e
governação ainda está por ver. Mas as medidas
governamentais destinadas a conter a propagação do vírus como os bloqueios - são particularmente devastadoras para
as pessoas cujos meios de subsistência se baseiam em
atividades económicas informais.
Evidências de crises de saúde anteriores mostram que as
raparigas adolescentes são desproporcionalmente afetadas
por emergências. Os esforços para travar as epidemias de
Ébola levaram ao encerramento das escolas e à perda de
educação; diminuição do acesso a informações e serviços de
saúde sexual e reprodutiva; uma perda de meios de
subsistência e uma contração das redes de apoio social.
Estas questões minaram estratégias para acabar com o
casamento infantil e afetaram negativamente os progressos
realizados na última década. COVID-19 ameaça fazer o
mesmo. A médio e longo prazo, a ameaça do casamento
infantil é muito maior quando as comunidades são afetadas
por choques económicos e têm acesso limitado ao básico
serviços como a saúde, a educação e a proteção da criança,
que estão a ser impactados negativamente pela pandemia. A
realidade é que o COVID-19 está a levar muitas famílias para
a pobreza, aumentando os riscos de que as crianças sejam
forçadas a trabalhar e ao casamento.

Nos quatro países da África Oriental e Austral – Etiópia,
Moçambique, Uganda e Zâmbia – que estão a implementar o
GPECM, mostram evidências emergentes que as raparigas
adolescentes estão a ser severamente afetadas pela pandemia e
estão a sofrer aumentos de violência, casamento infantil e gravidez
na adolescência, impulsionadas parcialmente por encerramentos
escolares e acesso limitado a serviços de saúde sexual e
reprodutiva. Por exemplo, na Etiópia, devido ao encerramento da
escola, evidências anedóticas sugerem as raparigas que participam
em esquemas de burocracia da educação, como as Raparigas
De Manutenção na Escola apoiadas pelo Banco Mundial, não têm
escolha a não ser casar. Em Moçambique, as chamadas para a
Linha de Apoio à Criança mostraram que as crianças fizeram
16.244 chamadas de janeiro a abril de 2020, o dobro do número de
chamadas feitas no mesmo período de 2019. O casamento infantil,
o abuso e a negligência, e problemas relacionados com a escola,
como abandono escolar, falta de material escolar e assédio sexual
nas escolas, foram uma das razões pelas quais as pessoas
chamaram a linha de apoio.
O impacto do COVID-19 visto nestes países é
verdadeiro em todo o continente. Por exemplo, em
países como a República Democrática do Congo,
especialistas observaram um aumento
significativo do casamento infantil em Kasai
Central e regiões Kasai. Uma avaliação da
influência da pandemia nestas regiões está a ser
conduzida por ONG locais. 1

1 https://www.unfpa.org/swop
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perturbações

As perturbações no trabalho de acabar com o casamento
infantil têm sido generalizadas, uma vez que os bloqueios
e medidas de distanciamento social afetam a
programação. Algumas das maiores perturbações são:

caso em todos os países com Etiópia, Moçambique e
Zâmbia informando que o envolvimento da comunidade
com várias partes interessadas foi cancelado ou
reduzido.
Serviços SRH amigos da adolescência e juventude:
O impacto do COVID-19 no sector da saúde tem sido
significativo, com muitos recursos a serem
redirecionados para se concentrarem na resposta à
pandemia. Combinado com medidas de bloqueio, isto
resultou numa grave falta de acesso e disponibilidade
de serviços SRH e GBV de adolescentes e jovens.
Sem estes serviços, o aumento da gravidez na
adolescência e a violência são inevitáveis.

Intervenções escolares: As intervenções mais
negativamente afetadas no âmbito do GPECM são
baseadas na escola. Estas vão desde intervenções
para manter as meninas na escola; programas de
orientação escolar e clubes de raparigas; entrega de
educação de competências de vida ou educação sexual
abrangente; e, orientação e aconselhamento oferecidos
em ambientes escolares. Os impactos variam
consideravelmente entre países; por exemplo, a Etiópia
informou que todas as intervenções escolares estavam
em suspenso enquanto na Zâmbia e em Moçambique,
os clubes de raparigas e os espaços seguros
continuaram a operar fora dos cenários escolares com
medidas de distanciamento social em vigor.

Estudos/estudos de campo: Em países como o
Uganda, foi também suspenso um estudo de base de
comunicação sobre o casamento infantil em contextos
de desenvolvimento e humanitários até que as
restrições de circulação sejam levantadas.

Envolvimento da comunidade: Devido a medidas de
distanciamento social e restrições de movimento, todas
as intervenções de envolvimento da comunidade que
requerem interações presenciais foram negativamente
impactadas. Por exemplo, no Uganda, a mobilização e
o envolvimento com grupos masculinos e masculinos,
onde se discute a igualdade de género e as normas
sociais, foram suspensos. Este é o
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Abordagens Alternativas

A GPECM continua a funcionar apesar dos desafios
apresentados pela COVID-19, utilizando abordagens
alternativas e inovadoras. A seguir, é fornecida uma
imagem instantânea de algumas destas abordagens:

1.

1.

Envolvimento digital e mediático: Os escritórios e
parceiros do UNFPA e da UNICEF exploraram outros meios
para chegar aos jovens com educação e mensagens-chave
enquanto as escolas estão fechadas e os jovens são
particularmente vulneráveis. Estes incluem métodos como:

•

Programas de rádio e minidramas: Em Moçambique, um
minidrama de seis episódios que abordavam questões
relacionadas com o COVID-19 foram transmitidos para
chegar aos jovens com mensagens sobre COVID-19,
casamento infantil e violência baseada no género. No
Uganda, as mensagens áudio estão a ser partilhadas por 20
estações de rádio, a Linha de Apoio à Criança, a televisão,
as redes sociais, as mensagens de texto e o U-Report.
Estas mensagens foram traduzidas em mais de 24 línguas
locais. Outros países da região estão a desenvolver
iniciativas semelhantes.

However, este método apresenta limitações
significativas quando se trata de chegar às
crianças e jovens mais vulneráveis.
2.

•

E-learning virtual: Todos os países estão a estudar a
possibilidade de fornecer educação através de meios virtuais
ou remotos. Por exemplo, na Etiópia, o Ministério da
Educação e Gabinetes Regionais de Educação desenvolveu
um plano de aprendizagem à distância dispendioso. Com o
apoio da UNICEF e parceiros, estima-se que 3,9 milhões de
crianças nas regiões do GPECM (Amhara, Oromia e
Somália) beneficiaram da educação de rádio e tv.

4

Continuidade dos serviços: É essencial que um
pacote completo de serviços de saúde sexual e
reprodutiva, de VIH e de produção de jovens,
continuem a ser oferecidos durante a pandemia
COVID-19. Além disso, medidas de mitigação
relacionadas com o vírus levaram a um aumento das
questões de saúde mental, especialmente entre os
jovens, que podem necessitar de apoio psicossocial
em curso.
Serviços de saúde sexual e reprodutiva: A maioria
dos países da região está a explorar a viabilidade de
fornecer serviços de SRH remotos e móveis para
garantir a continuidade. Por exemplo, no Uganda, o
UNFPA tem uma colaboração contínua com o
Ministério da Saúde para manter os serviços de
planeamento familiar, garantindo necessidades
contínuas da cadeia de abastecimento, distribuição
distrital e comunitária. Além disso, o alcance continuou
a fornecer serviços de GBV e SRH integrados móveis
e remotos. Por exemplo, o UNFPA está a colaborar
com a SafeBoda, a distribuir preservativos gratuitos e
a sensibilizar para o VIH e o planeamento familiar. Na
Zâmbia, o GPECM está também a reforçar as
referências de gestão de casos comunitários em
relação aos serviços de saúde sexual e reprodutiva
para adolescentes. Na maioria dos países da região, o
UNFPA fornece kits de dignidade a mulheres e
raparigas vulneráveis. Os kits contêm
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saúde menstrual e itens sanitários básicos, sabão, detergente
em pó – e em alguns casos, máscaras, luvas e desinfetantes.
•

e acompanhar casos de violência e casamento infantil
nas suas comunidades. Na Etiópia, associações de
jovens estão a ser apoiadas para mobilizar voluntários
jovens para se envolverem na resposta COVID-19.
Estes jovens também podem monitorizar o que está a
acontecer na comunidade em termos de acesso e
disponibilidade de serviços SRH para jovens, bem como
incidência de casamento infantil e GBV.

Saúde mental e apoio psicossocial: Em todo o mundo, as
questões de saúde mental relacionadas com os bloqueios do
COVID-19 estão a aumentar. Na região, o FNUAP, a
UNICEF e os parceiros estão a intensificar os seus esforços
em torno da saúde mental e do apoio psicossocial, sempre
que possível. Por exemplo, em Moçambique, os conselheiros
estão a ser treinados para prestar apoio psicossocial remoto,
referências aos serviços de saúde e reforço de ligações com
linhas de apoio como a Linha Verde no que diz respeito à
denúncia de casos de exploração sexual e abuso.

•

Proteção Social: Na Zâmbia, o Ministério do
Desenvolvimento Comunitário e dos Serviços Sociais, com o
apoio da UNICEF, desenvolveu um plano de resposta para
abordar o impacto do COVID-19 nas populações
vulneráveis. Isto inclui a disponibilização de transferências de
dinheiro de emergência para ajudar a prevenir o casamento
infantil para que as famílias não sejam obrigadas a organizar
casamentos em troca de pagamento.

3.

Envolvimento comunitário e juvenil: o envolvimento
comunitário é fundamental para o sucesso do GPECM. O
envolvimento com redes juvenis é essencial para chegar
diretamente aos adolescentes e à juventude. Os países
que implementam o programa têm explorado meios
alternativos para continuar as atividades de participação
no contexto COVID-19, atentos

•

4. Dados e avaliações: O COVID-19 criou um contexto
dinâmico e em rápida evolução em países de todo o mundo,
e destacou a necessidade de dados precisos e oportunos
para informar a política e a tomada de decisões
programáticas. O UNFPA e a UNICEF estão a trabalhar com
governos, organizações da sociedade civil e parceiros do
sector privado para fortalecer a recolha, análise e utilização
de dados no contexto COVID-19. Por exemplo, na Zâmbia,
com o apoio do FNUAP, da UNICEF e de outros parceiros, o
ministério do género está a realizar uma avaliação de
impacto socioeconómico focada na igualdade de género. O
GPECM assegurou que a avaliação inclui indicadores
relacionados com o casamento infantil.

aos protocolos de

saúde pública e à distância social.
•

Envolvimento comunitário: Onde o envolvimento
da comunidade tradicional face-a-face já não é
possível em muitos países, o FNUAP, a UNICEF e
os parceiros estão a encontrar formas inovadoras de
continuar a envolver-se com as comunidades. Por
exemplo, no Uganda, os assistentes sociais têm
usado chamadas telefónicas para continuar o
envolvimento da comunidade virtual para uma
interação entre pessoas e adolescentes vulneráveis,
incluindo, identificação, avaliação, encaminhamento
para o sistema multissetorial de gestão de casos
para serviços de resposta, a Linha de Apoio à
Criança e acompanhamento em meninas e famílias
em risco.

Envolvimento da juventude: Em muitos países, o
UNFPA, a UNICEF e os parceiros estão a tentar apoiar os
adolescentes, bem como a trabalhar com eles para
monitorizar
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Recomendações para intervenções no casamento
infantil durante a Fase de Resposta e Recuperação do
Covid-19
Resposta do programa:
Geral:
•

•

•

Educação:

Continuar a fortalecer uma abordagem integrada para acabar
com o casamento infantil com sectores-chave como a saúde,
educação e proteção social. Isto é fundamental para garantir que
um pacote holístico de serviços de resposta seja entregue para
adolescentes em risco de casamento infantil ou já em
casamentos.
Assegurar a integração do casamento infantil em inquéritos e
avaliações contínuas e planeadas. Isto inclui - mas não se
limita a - avaliações de impactos socioeconómicos, avaliações
de vulnerabilidades, avaliações rápidas de género, estudos ou
avaliações sobre aumentos de práticas nocivas ou GBV no
contexto COVID-19.

•

Implementar abordagens flexíveis de aprendizagem,
promoção automática e oportunidades adequadas em futuros
processos de admissão para incentivar as meninas,
especialmente grávidas e jovens mães, a voltarem à escola.

•

Os cursos de recuperação e a aprendizagem acelerada
podem ser necessários para os adolescentes que regressam
à escola.

•

Educação contínua – parceria com o sector da educação e
programas para:

Integrar o casamento infantil nos planos de resposta e
recuperação do COVID-19 na medida do possível.

Saúde:
•

•

•

Educar professores e alunos sobre como abordar
estigma e exclusão social.

o

Garantir que professores e voluntários tenham o
conhecimento e habilidades para mitigar os riscos de
GBV.

o

Garantir que as crianças, incluindo adolescentes,
tenham acesso a queixas e mecanismos de reporte nas
escolas.

É fundamental assegurar a continuidade dos serviços de saúde nos
contextos COVID-19. Estes serviços devem incluir um pacote
abrangente de serviços, incluindo a saúde sexual e reprodutiva,
informações e serviços de VIH e GBV que sejam amigos dos
adolescentes e dos jovens.

•

Evidências emergentes de países indicam um aumento dos
casamentos infantis e gravidezes adolescentes nos contextos
COVID-19, que sublinham a importância dos serviços de saúde,
incluindo serviços contracetivos e serviços de saúde materna para
adolescentes e jovens durante a pandemia.

Apoiar o acesso a ferramentas digitais para a educação,
saúde, apoio psicossocial e serviços de proteção social para
adolescentes e suas famílias, reconhecendo ao mesmo
tempo as suas limitações em chegar às crianças deixadas
mais para trás.

•

Garantir que as meninas e crianças adolescentes com
deficiência têm igualdade de oportunidades de acesso a
programas de aprendizagem à distância e são fornecidos
com os dispositivos necessários, plataformas e materiais
acessíveis.

•

Fornecer alternativas aos canais de aprendizagem
online/digital, onde estes não estão disponíveis.

•

Quando a educação é movida online, os governos e os
fornecedores de educação devem monitorizar a participação
e retenção de estudantes que tomam cursos online para
garantir a paridade de género e responder rapidamente com
estratégias para reter e ré envolver meninas e jovens
mulheres.

•

Os governos devem tomar medidas adicionais para
monitorizar o cumprimento da educação obrigatória – e
garantir que os funcionários do ensino público monitorizem
os alunos que regressam assim que as escolas reabrirem.
Os encarregados de educação devem concentrar a atenção
em áreas com elevada incidência de trabalho infantil e/ou
casamento infantil.

Fortalecer e apoiar canais para consultas de saúde virtual utilizando
linhas de apoio, rádio e telemóveis, incluindo linhas dedicadas para
adolescentes.

•

Apoiar os serviços de saúde e o pessoal para responder
adequadamente às necessidades de SRH, HIV e GBV dos jovens
durante o COVID-19.

•

Atualizar e reforçar as vias de encaminhamento especialmente para
o GBV. Devem também ser implementados protocolos adicionais
quando se trata de adolescentes.

•

Apoiar os trabalhadores comunitários a fornecer informações e
serviços de saúde sexual e reprodutiva e apoio às vítimas de GBV,
incluindo através de serviços móveis e de sensibilização, como
farmácias.

•

A prestação de cuidados de saúde mental e psicossocial aos
jovens, uma vez que o COVID-19 tem conduzido a um aumento das
preocupações de saúde mental, nomeadamente entre adolescentes
e jovens.

•

o

Bem-estar social e Proteção Social

Se for caso disso, envolver os adolescentes na conceção,
implementação e monitorização das intervenções,
garantindo simultânea a sua segurança e proteção.

•

Reforçar os sistemas de proteção das crianças e de
saúde mental a nível comunitário através da saúde, dos
serviços de assistência social e do apoio aos serviços
policiais, educativos e de saúde.

• Os serviços de proteção à distância devem:
• Fornecer orientações sobre como adaptar a proteção da criança
serviços quando os protocolos de distância social são impostos.
Fornecer orientações sobre como usar espaços digitais e virtuais para
apoio psicossocial e para informação, educação e comunicação.
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•

Reduzir o estigma e a exclusão social que pode resultar
da pandemia.

•

Garantir que os programas de proteção social existentes
não sejam interrompidos durante a pandemia, incluindo
a defesa da continuação/aumento da dotação financeira
e a continuação da promoção de ligações aos principais
serviços sociais dos beneficiários, incluindo os serviços
direcionados para os adolescentes e as suas famílias.

•

•

•

•

•

Defender a inclusão de grupos vulneráveis adicionais
em iniciativas de proteção social em resposta ao COVID19, como transferências de dinheiro para prevenir
casamentos infantis e/ou manter as meninas nas
escolas.

Apoiar os jovens a assumir novas funções:

Sempre que possível, contribuir para a disponibilização
de artigos essenciais de higiene e saneamento às
famílias que recebem programas de proteção social (por
exemplo, produtos sanitários, sabão e higienizadores
manuais), especialmente para raparigas e jovens
vulneráveis.

•

Parceria com organizações juvenis para apoiar e
construir a capacidade de adolescentes e jovens
como educadores e facilitadores, comunicadores e
mentores, bem como prestar apoio nas suas
comunidades.

•

Certifique-se de que estão protegidos contra
infeções e abusos.

•

Trabalhe com grupos comunitários e líderes
tradicionais para parar os casamentos infantis e
identificar outras oportunidades que vêm à luz
durante a pandemia para impulsionar uma
mudança social positiva.

•

Trabalhar com líderes tradicionais e religiosos, bem
como com os pais, para garantir uma resposta
comunitária proporcionando às meninas acesso à
educação, serviços de saúde e proteção social.

Intervenções baseadas na comunidade:
•

•

Criar oportunidades online para crianças e
adolescentes partilharem as suas experiências e
preocupações, comunicarem com os seus pares e
acederem a fontes de apoio.
Parceria com organizações locais de mulheres,
assistentes de nascimento tradicionais e organizações
para pessoas com deficiência para prestar serviços
contínuos para meninas em risco.
Estabelecer canais seguros, confiáveis e confidenciais
para crianças e adolescentes denunciarem violência,
exploração e abuso.

A mobilização comunitária e o confronto com práticas sociais
prejudiciais continuam a ser primordiais, especialmente tendo
em conta as evidências emergentes e o aumento previsto dos
casamentos infantis e da gravidez na adolescência no
contexto COVID-19.
Alargar o uso de meios de comunicação social, rádio e digital
comunitários para fornecer às crianças e adolescentes e suas
comunidades o acesso a ferramentas de informação e
comunicação.
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implicações para Programação Futura

A fim de reforçar a resiliência do GPECM a futuros
choques na região, o programa na África Oriental e
Austral deve integrar o casamento infantil em
processos e instrumentos humanitários, tais como
análises de situações, avaliações de vulnerabilidades,
planeamento de preparação, alerta precoce e ação
precoce. Estas ferramentas devem também ser
integrados na programação e intervenções do
casamento infantil. Isto pode exigir novas ações tais
como calcular a vulnerabilidade de partes específicas do
sistema de proteção ou grupos de crianças e
adolescentes, e identificar as suas capacidades para
fazer face a uma variedade de perigos, choques e
tensões.

Este resumo descreve as perturbações, abordagens
alternativas e ações recomendadas para intervenções
de casamento infantil na região da África Oriental e
Austral durante os contextos COVID-19 e não só. O
resumo analisa igualmente as lições emergentes da
resposta COVID-19 e sublinha a importância de tornar o
GPECM mais informado sobre o risco, adaptável e
resiliente aos choques futuros.
A pandemia COVID-19 não é a primeira vez que as
escolas são encerradas ou os programas comunitários
interrompidos. Aconteceu em várias ocasiões durante
períodos de conflito humanitário, catástrofe e epidemias
anteriores, como o ébola. Os países do GPECM tiveram
de adaptar a sua programação às novas realidades
impostas pela COVID-19 e às medidas conexas de
mitigação e contenção. Os espaços digitais foram
utilizados de forma mais eficaz para transmitir
mensagens e continuar a educação online para os
jovens; a educação em competências de vida foi
adaptada para as rádios comunitárias; Os serviços SRH,
HIV e GBV continuaram através de meios virtuais ou
fisicamente, observando todos os protocolos de saúde
COVID-19; e parcerias com jovens permitiram uma
divulgação rápida e eficaz. Estas abordagens
alternativas oferecem lições valiosas sobre como o
GPECM pode e deve adaptar-se a contextos em
rápida evolução.

Evidências emergentes sobre a crescente incidência de
casamentos infantis e gravidezes adolescentes durante a
pandemia, bem como os impactos adversos a longo
prazo previstos durante a próxima década, sublinham
múltiplas vulnerabilidades que os jovens enfrentam
quando as intervenções do casamento infantil e a
programação relacionada são interrompidas. As
evidências também salientam a necessidade de o
GPECM ser adaptável e resiliente aos choques futuros, a
fim de alcançar os mais vulneráveis e os que ficaram
mais para trás.
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PERTUBAÇÕES, ABORDAGENS ALTERNATIVAS E RESILIÊNCIA DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO

Recursos Adicionais
•

Nota Técnica da UNICEF sobre COVID-19 e Práticas Prejudiciais (14.4.2020) Para apoiar o trabalho sobre
práticas nocivas no tempo do COVID-19, esta nota técnica compila algumas das evidências sobre práticas prejudiciais
no tempo de uma emergência de saúde pública e propõe respostas programáticas a nível político; nível de
sistemas; em termos de evidência e dados; e ao nível das comunidades e indivíduos.

•

UNFPA. COVID-19: Uma lente de género. março de 2020. Disponível aqui:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf

•

UNFPA. Impacto da pandemia COVID-19 no Planeamento Familiar e Fim à Violência baseada no Género, Mutilação
Genital Feminina e Casamento Infantil. Abril de 2020. Disponível aqui: https://www.unfpa.org/resources/impactcovid-19- pandemia-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital

•

Estado da População do Mundo do FNUAP. Contra a minha vontade: Desafiar as práticas que minam as mulheres e as
meninas e Minar a igualdade. junho de 2020. Disponível aqui: https://www.unfpa.org/swop

•

O artigo completo do Guardian 28.04.2020 https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2020/apr/28/calamitous- violência doméstica-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus

•

Bibliografia Anotada - Prevenção e Resposta a Práticas Nocivas Durante crises de saúde pública (14.4.2020). Esta
bibliografia anotada, concebida para acompanhar a nota técnica acima referida, fornece provas e recursos sobre
práticas nocivas e emergências de saúde pública COVID-19/outras. Está a ser regularmente atualizado.

•

COVID-19 AND CHILD, EARLY And Forced MARRIAGE: AN AGENDA FOR ACTION (Girls not Brides, março
2020)

•

Joint webinar UNFPA- UNICEF HP e

PANDEMIA COVID-19 28 abril 2020
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