
O que é a lei modelo da 
SADC?



Um Dia De Sol Na África Austral

Adeus, Sra. 
Mondlane, Chisisi. 

Entrarei em 
contato com você 

com um plano 
de ação.

Pode.
com a estrutura 

certa e 
participação! 

Por favor,  Por  favor,  Fanaka! 
Precisamos persuadir 

meu marido de que nossa 
filha é muito jovem 

para se casar!

Outro 
caso de

casamento 
infantil, 

Bahati.

Outro homem 
quer se casar 
com uma jovem 
... que mal tem 14 
anos. toda a sua 

vida e potencial 
pela frente. 

sighsighhh hh

Nós promovemos uma 
mensagem simples, que as 

meninas devem esperar para 
se casar se puderem, que 

elas devem ter permissão 
para fazer essa escolha elas 
mesmas. Mas parece que nunca 

será ouvida!

Vejamos a Lei 
Modelo da 

SADC sobre a 
Erradicação 

do Casamento 
Infantil e ver o 

que podemos fazer 
por ela.

Gosto 
do termo 

 “lei  modelo”. “le i  modelo”. 

Realmente descreve o que é: um 
conjunto padronizado de leis 
sobre casamento infantil que 

pode ser usado em todos os 
países da região da SADC.

E é bastante 
específica. Muito 

trabalho foi feito 
para desenvolver 

isso! 

Eu sei que vários 
países já a usaram 
para melhorar a sua 

legislação para acabar 
com o casamento 

infantil!

Mal posso esperar 
para saber mais. 

Vou começar 
imediatamente!

ERRADICAÇÃO DO 
CASAMENTO INFANTIL NA 

REGIÃO DA SADC
#ESPEREPARACASAR



Você 
trabalhou a 
noite toda?

Também precisa que 
os pais, líderes 

religiosos e membros 
da comunidade 

trabalhem juntos para 
acabar com o casamento 

infantil.

Eu não vou permitir 
que ela se case! 

Certamente VOCÊ, 
Pai, deve concordar 

que ela é muito 
nova? 

Certamente 
TODOS 

vocês devem 
concordar?

Vamos então, 
vamos ouvir!

Mas valeu 
a pena.

Acho que posso 
resumir o conteúdo 

para você, Srta.-
Graduada-Em-Primeira-

Na-Sua-Classe!

Obrigado. 
Sim. 

Primeiro, 
estabelece os 

Direitos Básicos 
da Criança e como 
garantir que eles 
sejam realizados.

A lei modelo também 
propõe medidas 
para prevenir o 

casamento 
infantil …

A lei deve protegê-

las de se casarem 
quando crianças.

Exatamente!Exatamente!  
Porque o casamento 

infantil é uma 
violação dos 

direitos humanos e 
as meninas são as mais 

afetadas. 

Em seguida, temos 
provisões para a 

proibição do 
casamento 
infantile… 

... e como os 
casamentos infantis 
existentes podem ser 
revogados em certas 

circunstâncias.

Como verificar a idade 
de uma criança por meio de 

uma certidão de nascimento, 
se você suspeitar que ela tem 

menos de 18 anos, 

antes de deixá-la se casar.



Entendo ... E quanto às crianças que já estão presas nesse 
casamento? Quem não podia ou não esperou para se casar?

a lei contém 
orientações sobre 

como mitigar os 
efeitos prejudiciais 
do casamento infantil.

Esse é o 
próximo ponto: 

E então o último ponto importante: 
A Lei Modelo estabelece medidas para 

fiscalização e cumprimento.

Exatamente.Exatamente.

A lei modelo também apóia o 
monitoramento do casamento 
infantil e defende a criação 

de registros públicos sobre a 
prática.

Tem mais. 

Isso garantirá que a 
situação seja avaliada 
constantemente e que 

os dados adequados 
sejam coletados para 

uso futuro.

Fim

Muito importante! Muito importante! 

Porque 
sabemos que uma lei 

pode ser fantástica no 
papel, mas o que importa 

é como ela é aplicada.

O ônus 
não pode recair 

apenas sobre a menina, 
a escolha de Esperar 

Para se Casar. Deve 
ser aceite em toda a 

sociedade.

Bem, devo dizer que 
estou impressionada. 
Sinto que Espera Para 
Casar está entrando em 
foco com muita força 

agora.

Sim, Sim,  
chega de conversa 

fiada - apenas 
ação!



Parceiros Técnicos

PROGRAMA GLOBAL UNFPA-UNICEF PARA 
ACABAR COM O CASAMENTO 

INFANTIL É GENEROSAMENTE FINANCIADO POR

Serviços Criativos


