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O problema 

A Serra Leoa tem uma das mais altas 
taxas de gravidez na adolescência do 
mundo. 21% das raparigas 

adolescentes na Serra Leoa estão 

grávidas ou deram à luz antes dos 19 

anos de idade.
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O que é que nós 
fizemos? 

Identificação de lacunas na legislação, 

políticas e planos centrados na prevenção e 

resposta à gravidez na adolescência
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documental

Entrevistas

Grupos de 

foco

•22 documentos 
internacionais e 
nacionais

•Ministérios/agências, 
ONGs, FBOs e coligações 
de advocacia

•Formadores de opinião

•Zona Oeste Distritos 
Rurais e Urbanos 

A Lei do Registo do Casamento e Divórcio 

Fonte: Secretariado Nacional para a Redução da Gravidez 
Adolescente, Serra Leoa 

1) Harmonizar a idade de 

consentimento tanto para a lei 

formal como para a lei 

consuetudinária, de modo a que 

a Lei dos Crimes Sexuais, a Lei 

dos Direitos da Criança e as leis 

consuetudinárias considerem 

todos os 18 anos como a idade de 

consentimento

2) Apoiar a revisão da Estratégia

Nacional para a Redução da MGF 

(2016 a 2020), e implementar a 

estratégia revista

3) Formar formadores de opinião 

a nível comunitário como 

campeões para criar consciência 

e realizar actividades de 

sensibilização relacionadas com a 

redução da gravidez na 

adolescência e do casamento 

infantil

4) Abordar as barreiras 

estruturais que as raparigas 

enfrentam no acesso aos serviços 

de saúde sexual e reprodutiva. 

5) Coordenar esforços para 

assegurar que os vários grupos 

não estejam a trabalhar em silos 

Agradecimentos 
Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pelo sucesso deste trabalho. Agradecemos a todos os nossos 
intervenientes que participaram nas KII e FGDs, bem como aos nossos Parceiros Técnicos e Financeiros 
(Ministério da Saúde e Saneamento da Serra Leoa, IDRC, COMCAHPSS, WAHO). Graças ao Comité de 
Ética dos Serviços de Saúde do Gana por ter providenciado a autorização ética. Estamos igualmente 
gratos à equipa do COMCAHPSS. Agradecimentos especiais ao Dr. Fredline McComack, Tsitsi Muvunzi, 
e à Dra. Lauren Wallace pelo seu apoio técnico.

(2009) contém uma lacuna crítica que 
permite o casamento de crianças de 16 
anos com o consentimento dos pais. 

As raparigas são consideradas maduras 
para o casamento e a gravidez, uma vez 
submetidas à MGF e à iniciação. Há 
uma falta de vontade política para lidar 
com a MGF 

A sensibilização da comunidade e a 
apropriação de programas de gravidez na 
adolescência é em grande parte invisível. 

Centros de paragem única e Apoio à Família 
As unidades têm poucos recursos e são 
poucos os médicos que fornecem exames 
médicos e testemunhos de especialistas 

A necessidade não satisfeita de 
contracepção entre adolescentes 
continua elevada 

Os Serviços Amistosos para Jovens 
Adolescentes ainda não foram 
totalmente ampliados em todos os 
distritos

Há uma fragmentação da paisagem 
política e financeira

Fonte: Secretariado Nacional para a Redução da Gravidez 
Adolescente, Serra Leoa 
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