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QUEM SOMOS
Agência de Desenvolvimento da ONU, criada

em 1946 e presente em 191 países e territórios.

Maior referência mundial na área da Infância.

Trabalhamos pela PROMOÇÃO e GARANTIA dos direitos

das crianças, para que elas tenham suas necessidades

atendidas, suas OPORTUNIDADES expandidas e

alcancem todo o seu POTENCIAL de desenvolvimento.

Presente no Brasil desde 1950 com atuação

nacional por meio de 9 escritórios.



UNICEF no Brasil tem articulado e participado 
ativamente de muitas conquistas importantes na 
área dos direitos da infância:

Erradicação da poliomielite

Redução da mortalidade infantil

Aprovação do ECA 

Pastoral da Criança 

UNICEF: CONQUISTAS COM O BRASIL



 5.217.423 km² de extensão – 61.3% do território
nacional: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins;

 27 milhões de pessoas (12.6 % da população)/808
Municípios;

 12 milhões de crianças e adolescentes – é a maior
proporção de crianças menores de 18 anos em relação a
população total, cerca de 44,0%.

Amazônia Legal Brasileira



 Desigualdades sociais e econômicas acentuadas;

 Impactos ambientais – secas e inundações – estão se
agravando nos últimos 10 anos;

 Apesar dos avanços sociais, frente os desafios de
implementação das políticas na região, a rede de serviços
sociais é insuficiente (Saúde, Educação, Proteção, etc.);

 É a região com maior índice de gravidez na adolescência,
também a única que vem apresentando aumento do número
de casos de HIV/Aids.

Amazônia Legal Brasileira



 Taxa de mortalidade infantil é superior à média nacional, 24.2/1000
na ALB contra 16/1000 no Brasil;

 Mais de 18% dos adolescentes (15 a 17 anos), ainda estão fora da
escola;

 116 mil adolescentes e jovens entre 15 a 24 anos não sabem ler ou
escrever;

 Única região em que os indicadores do trabalho infantil
apresentaram piora expressiva com mais de 489 mil crianças e
adolescentes com idade entre 5 a 17 anos trabalhando (aumento
nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Tocantins).

Amazônia Legal Brasileira



 Presença insipiente do Estado em muitas região,
tais como fronteiras, municípios isolados e entorno
das grandes obras => aumento considerável da
exploração sexual infanto-juvenil;

 Povos indígenas: 209 etnias no país sendo que 207
estão na ALB (99%); 71% da população aldeada;

Amazônia Legal Brasileira



Proposta e articulada pelo UNICEF para
realizar proteção integral e especial
estabelecida pela Convenção sobre os
Direitos da Criança e o Estatuto da
Criança e do Adolescente na Amazônia.

Um pacto pela infância e adolescência 
na Amazônia Legal Brasileira



Pactuada em 2008 e ratificada em
2013 e, em 2015, todos os
governadores dos estados da
região assumiram 07
compromissos por meio de 14
indicadores.



Selo UNICEF – Município Aprovado

 Reconhecimento Internacional frente mudanças
reais e positivas na vida de Crianças e
Adolescentes:

 Lócus: Município

 Estratégia: Comunicação para mobilização social
baseada em evidências; Desenvolvimento de
competências.

Metodologia: Participação e Controle Social.



ADESÃO

MONITORAMENTO

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

AVALIAÇÃO

RECONHECIMENTO 

Percurso do Selo UNICEF 
Município Aprovado

ESTABELECIMENTO DAS LINHAS DE BASE



Eixo  Impacto Social

Eixo Gestão de Políticas 
Públicas

Eixo Mobilização, Participação e 
Controle Social

Dimensões do Selo



ABRANGÊNCIA

em parceria com

governos,

sociedade civil,

setor privado e a

população em

geral



Selo UNICEF - Município Aprovado
Edição 2013-2016



 9 Estados Mobilizados

 611 Municípios Inscritos (76% do total da região);

 4 Ciclos de Capacitação = 3000 pessoas
capacitadas;

 Dois Fóruns Comunitários:

 1° Fórum 464 Municípios

 2° FÓRUM292 MUNICÍPIOS

 40.301 participantes

 10.492 adolescentes

 192 Municípios Certificados

Números da Edição – 2013/2016



 330 Planos de Ação Municipal elaborados;

 238 Semanas do Bebê realizadas;

 207 Municípios Realizaram ações de “Esporte e Cidadania”;

 174 Municípios Realizaram ações de “Combate ao Aedes
Aegypti”;

 147 municípios realizaram campanhas de combate ao
Trabalho Infantil

 134 municípios realizaram projetos voltados para
atendimento de MSE em meio aberto;

 09 Guias elaborados: metodológico, temáticos etc.;

Números da Edição – 2013/2016



Mudanças Reais e Positivas

O Selo UNICEF reconhece esforços municipais 

frente a melhoria de indicadores sociais da 

infância na Amazônia. 



Saúde: Aumento do acesso ao 
Pré-Natal*

Brasil

5,4%

17,6%

Amazonia

*Fonte: MS/Sinasc/2014



Saúde: redução da mortalidade
infantil*

Brasil

5,2% Amazônia

Fonte: MS/SIM/2014

9,8%



Educação: queda na distorção
idade série*

-7,9%

Fonte: MEC/Censo Escolar/2015

-7,7%

AmazôniaBrasil



RN: aumento de crianças com certidão de 
nascimento*

1,1% Fonte: IBGE/Estatística de Registro Civil/2014

4,5%

Amazônia

Brasil



Obrigado


