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A recente alteração do Código Penal (CP) que cria, entre outros o crime de Casamento 

Forçado (Artigo 154.º - B), reduz o alcance das disposições da Convenção de Istambul 

que, no seu artigo 37.º se refere aos casamentos forçados de pessoas adultas e de 

crianças, No CP as crianças não são referidas alegadamente porque, à partida os 

casamento apenas é possível aos 18 anos ou, com o consentimento de pais e/ou tutores, 

aos 16 anos de idade. 

A ausência de referência às crianças vem minimizar a importância de que se reveste o 

artigo 37.º da Convenção, que faz a necessária e premente associação do casamento 

forçado ao casamento infantil/precoce, sendo práticas complementares e 

indissociáveis. 

Muito embora possa haver casamentos forçados na idade adulta, este problema merece 

especial quando um ou dois dos cônjuges são crianças, ou seja, segundo a definição da 

Convenção dos Direitos da Criança, são menores de 18 anos de idade. 

Estima-se que, actualmente, em todo o mundo, 700 milhões de mulheres casaram antes 

de completar o 18.º aniversário, com cerca de 250 milhões (1 em 3) a fazê-lo antes dos 

15 anos de idade. Em cada ano, 15 milhões de raparigas casam-se na infância. São 

números impressionantes que nos devem mobilizar para fazer face a esta prática 

nefasta que, caso nada se faça, nos próximos 10 anos, mais 142 milhões de meninas 

tornar-se-ão noivas, estimando-se que até 2050 mais 1.2 mil milhões de meninas 

estarão casadas. 

Os casamentos forçados e os casamentos infantis/precoces traduzem situações de 

ausência de escolha e uma clara violação de direitos humanos de meninas, raparigas e 

mulheres. A decisão de se, quando e com quem casar encontra-se subjugada a normas 

e papeis sociais assentes em profundas desigualdades de género.  

Ao casamento forçado, ao casamento infantil/precoce que também é forçado, estão 

associadas outras questões que colocam em causa e violam os direitos de quem casa ou 



entra em união sem escolha: a dependência económica dos cônjuges coloca as 

mulheres, raparigas e meninas em risco de violência, incluindo violência doméstica e 

sexual; isoladas socialmente são privadas dos seus direitos fundamentais à saúde, 

educação, oportunidades económicas e segurança.  

Quando noivas crianças, com os cônjuges regra geral bastante mais velhos, a falta de 

preparação física, psicológica e emocional para o exercício do papel de mães e mulheres 

coloca-as em elevado risco de complicações na gravidez e parto, como o parto obstruído 

e, decorrente deste, a fístula obstétrica; em elevado risco de serem infectadas pelo 

VIH/sida e outras IST; contribuindo para os elevados riscos de mortalidade e morbilidade 

materna e infantil. 

É de realçar que nos países de baixo e médio rendimento as complicações na gravidez 

e parto são uma das maiores causas de morte entre as raparigas entre os 15 e os 19 

anos de idade. Por outro lado, a maioria das gravidezes na adolescência (90%) ocorrem 

dentro do casamento. 

Os casamentos forçados, os casamentos infantis e precoces negligenciam o importante 

contributo que estas meninas, raparigas e mulheres podem dar às suas famílias, 

comunidade e países. Perde-se todo um capital humano e potencial de 

desenvolvimento, negando-se-lhes o direito de acesso à educação e manutenção na 

escola até graus de ensino mais elevados; a possibilidade de terem fontes de 

rendimento para além das industrias familiares, quando estas existem e/ou sob a égide 

do cônjuge quando este o permite; a decisão de ter ou não filhos, quantos e quando.  

A negação dos direitos destas mulheres, raparigas e meninas forçadas a casar e da sua 

plena realização enquanto seres humanos leva à perpetuação dos ciclos de pobreza e 

de violência em que vivem. Por outro lado, as famílias vêm o casamento como uma 

forma de salvaguardar o futuro das filhas, bem como uma boca a menos para alimentar.  

Esta pretensa segurança das adolescentes casadas tem sido apontada pelo UNFPA como 

uma lacuna ao nível da saúde reprodutiva, uma vez que não são abrangidas pelos 

programas de saúde sexual e reprodutiva para jovens. É necessário um maior 

investimento, encontrar estratégias para que acedam aos serviços de saúde materna, 



de saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente através do trabalho de proximidade, 

comunitário dos profissionais de saúde. 

Apesar dos esforços internacionais, regionais e nacionais, o casamento forçado, o 

casamento infantil/precoce persistem, assim, alimentados pela pobreza e normas 

sociais e culturais, alicerçadas numa profunda desigualdade de género. A cultura, a 

tradição são frequentemente os argumentos usados para a continuidade do casamento 

forçado, alegadamente aceite pelos noivos, mas ambos ou um dos noivos, não pode 

dizer que não. Esta ausência de escolha é, por si só, uma imposição. Na sucessão dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável integram o fim dos casamentos forçados entre as metas a atingir até 2030, 

obrigando todos os países a agir nesse sentido. Portugal não é exceção: é necessário 

olhar agora também para dentro e trabalhar pelo fim desta prática nefasta, trabalho 

esse pelo qual será obrigado a prestar contas.   
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