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A Plataforma dos Centros Urbanos 
é uma iniciativa do UNICEF, em 
cooperação com governos e diferentes 

parceiros, para promover os direitos 
das crianças e dos adolescentes 
mais afetados pelas desigualdades 
existentes dentro de cada cidade.

O QUÊ?  QUATRO AGENDAS PRIORITÁRIAS

Promover os direitos da primeira infância
É prioritário reduzir as mortes evitáveis nos 

primeiros dias de vida, frear a transmissão 

da sífi lis congênita e prevenir a obesidade 

desde os primeiros anos de vida.

Morrem em um ano no Brasil mais de 26 mil 

bebês de até 27 dias. (SIM e Sinasc, 2014)

Enfrentar a exclusão escolar
É necessário garantir o direito de aprender 

de cada criança e cada adolescente.

4% dos estudantes abandonam o ensino fundamental 

e 7,5% o ensino médio. (MEC/Inep/Deed, 2016)

Promover os direitos sexuais
e os direitos reprodutivos de adolescentes
A gravidez não pode ser uma história inevitável. 

Também é preciso garantir a prevenção de HIV e 

outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

1 a cada 100 bebês nascidos no Brasil, fi lhos de 

mães entre 10 e 14 anos de idade.  (Sinasc, 2015)

Enfrentar os homicídios de adolescentes
É urgente prevenir homicídios de 

adolescentes, quase todos de meninos, 

negros, das periferias urbanas.

A cada dia, 31 adolescentes são assassinados 

no País. (Estimativa UNICEF baseada 

em dados do Datasus, 2016)

ONDE?  DEZ CAPITAIS

Onde vivem quase 9 MILHÕES de 

meninos e meninas de até 19 anos 

de idade.



COMO?   CINCO ESTRATÉGIAS

1. Defi niçao de prioridades com 

atores estratégicos

2. Monitoramento e análise das 

desigualdades dentro dos municípios

3. Construção de impacto coletivo

4. Participação cidadã dos adolescentes 

e engajamento cidadão

5. Troca de experiências entre municípios

Quatro indicadores são monitorados de 

forma desagregada territorialmente

1. Taxa de mortalidade neonatal

2. Taxa de abandono escolar da rede 

pública - ensino fundamental 

3. Percentual de gravidez na 

adolescência 10 a 19 anos 

4. Taxa de homicídio 10 a 19 anos

QUANDO?   2017-2020

2017 2017/2018 2018/2019 2020

Troca de experiências entre municípios participantes

Participação de adolescentes e mobilização cidadã

Monitoramento 
e análise das 
desigualdades

3º Diálogo
Intersetorial 
Temático

Recomendações 
para Políticas 
Públicas

2º Diálogo
Intersetorial 
Temático

Plano para
Impacto
Coletivo

1º Diálogo 
Intersetorial 
Temático

Engajamento 
do Poder 
Público e atores 
estratégicos
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A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) indicam para o Brasil e para o 
mundo metas concretas rumo a cidades mais sus-
tentáveis e menos desiguais, baseados no princípio 
de não deixar ninguém para trás. Isso significa garan-
tir para cada criança e cada adolescente uma cidade 
de oportunidades. 

Hoje, mais de 13 milhões de meninos e meninas de 
até 19 anos vivem nas capitais brasileiras e no Distri-
to Federal. Apesar de importantes avanços, milhares 
de crianças e adolescentes têm ficado para trás na 
realização de seus direitos. 

Uma cidade de olho no presente e no futuro não pode 
descuidar de uma criança nos seus primeiros anos 
de vida. De forma alguma, pode aceitar uma crian-
ça ou adolescente fora da escola. Nem limitar suas 
oportunidades, sonhos e afetos ao longo da adoles-
cência. Muito menos, pode silenciar diante da morte 
violenta de um menino. 

Para enfrentar esses complexos desafios, o UNICEF 
desenvolve a Plataforma dos Centros Urbanos 2017-
2020 em dez capitais brasileiras. 

A Plataforma busca a convergência de esforços de 
diferentes atores para o alcance de um impacto co-
letivo positivo na vida dos meninos e das meninas 
mais afetados pelas desigualdades existentes den-
tro das cidades. E cada um de nós pode e deve ser 
parte dessa conquista. 

www.unicef.org.br 

facebook.com/UNICEFBrasil 

Brasília (61) 3035 1900 / brasilia@unicef.org 
 Belém (91) 3073 5700 / belem@unicef.org 
 Fortaleza (85) 3306 5700 / fortaleza@unicef.org 
Manaus (92) 4009 0850 / manaus@unicef.org 
Recife e Maceió (81) 3059 5700 / recife@unicef.org 
Rio de Janeiro e Vitória (21) 3147 5700 /  riodejaneiro@unicef.org  
Salvador (71) 3183 5700 / salvador@unicef.org 
São Luís (98) 4009 5700 / saoluis@unicef.org 
São Paulo (11) 3728 5707 / saopaulo@unicef.org

PARCERIA ESTRATÉGICA REALIZAÇÃO

Florence Bauer
Representante do UNICEF no Brasil
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