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Escritório do UNICEF no Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3147.5700
E-mail: riodejaneiro@unicef.org

Escritório do UNICEF em Belém
Tel.: (91) 3073.5700
E-mail: belem@unicef.org

Escritório do UNICEF em Fortaleza
Tel.: (85) 3306.5700 
E-mail: fortaleza@unicef.org

Escritório do UNICEF em Manaus
Tel.: (92) 4009.0850
E-mail: manaus@unicef.org

O UNICEF no Brasil

Como estabelecido pela Convenção sobre os Direitos da Criança, 
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) tem o man-
dato de monitorar a situação da infância e adolescência para garan-
tir que seus direitos sejam assegurados. Com presença em 191 
países, é referência mundial em conhecimento e ações de desen-
volvimento relacionados à infância e adolescência.

Atuante no Brasil há mais de 60 anos, o UNICEF orgulha-se de ter 
ajudado o País a alcançar importantes resultados como a erradi-
cação da pólio, a redução da mortalidade infantil, a distribuição da 
merenda escolar e a ampliação da obrigatoriedade do ensino dos 
4 aos 17 anos.

Saiba mais em www.unicef.org.br

Por que os centros urbanos

No Brasil, mais de 84% da população mora nas zonas urbanas. 
Nelas, vivem milhares de crianças e adolescentes que ainda não 
têm garantidos seus direitos à educação de qualidade, à saúde, a 
um ambiente acolhedor e protetor. Essas violações impedem o 
pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, restrin-
gem o acesso a um conjunto de oportunidades, contribuem para a 
violência e para a reprodução do ciclo de pobreza. 

Ao mesmo tempo, os centros urbanos são espaços de potencia-
lidades, com suas histórias e suas lógicas. Por isso, a Plataforma 
dos Centros Urbanos estimula o enfrentamento da redução das 
desigualdades, reconhecendo e valorizando as diferenças que 
compõem uma cidade.
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Escritório do UNICEF em Recife
Tel.: (81) 3059.5700 
E-mail: recife@unicef.org

Escritório do UNICEF em Salvador
Tel.: (71) 3183.5700
E-mail: salvador@unicef.org

Escritório do UNICEF em São Luís
Tel.: (98) 4009.5700
E-mail: saoluis@unicef.org

Escritório do UNICEF em São Paulo
Tel.: (11) 3728.5700
E-mail: saopaulo@unicef.org

www.unicef.org.br



A Plataforma dos Centros Urbanos (PCU) é uma contribuição do 
UNICEF na busca de um modelo de desenvolvimento inclusivo das 
grandes cidades, que reduza as desigualdades que afetam a vida 
de suas crianças e seus adolescentes, garantindo a cada um deles 
maior e melhor acesso à educação de qualidade, à saúde, à proteção 
e a oportunidades de participação.

A iniciativa tem como principais protagonistas a Prefeitura e o 
Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
(CMDCA). Ela prevê ampla participação da sociedade civil, das popu-
lações que vivem em comunidades populares e dos adolescentes.

Nascida em 2008, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Itaquaquecetuba (SP), a iniciativa atualmente acontece em oito gran-
des cidades brasileiras: Belém, Fortaleza, Maceió, Manaus, Rio de 
Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo.

O segundo ciclo da Plataforma dos Centros Urbanos
acontece entre os anos de 2013 e 2016

“Esta iniciativa é uma oportunidade para 
que os centros urbanos construam lugares 
melhores para a efetivação dos direitos de 
todas as crianças e todos os adolescentes. 
Estou certo de que este trabalho servirá de 
modelo para outros municípios no Brasil e 
em outras partes do mundo."

Gary Lee Stahl
Representante do UNICEF no Brasil
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Como funciona

São cinco os principais passos da Plataforma dos Centros Urbanos:

Assinatura de um termo de parceria entre UNICEF,
Prefeitura e Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) das cidades participantes;

Elaboração e análise de linha de base dos indicadores 
relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes 
a saúde, educação, proteção, esporte e participação. Os 
indicadores são recortados por territórios do município para 
dar visibilidade às desigualdades intraurbanas; 

Elaboração e implementação de plano de ação para enfrentar 
e reduzir as desigualdades na cidade, com a participação dos 
diversos setores da sociedade, incluindo as comunidades 
populares e os adolescentes;

Capacitações em temas prioritários;

Avaliação e divulgação dos resultados. 

Os três eixos

Para impulsionar a redução das desigualdades intraurbanas, a PCU 
propõe três estratégias essenciais:

Monitoramento da redução
                                           das desigualdades

Participação social nas políticas públicas
                   nos territórios intraurbanos

Participação cidadã dos adolescentes

Indicadores

Com a Plataforma dos Centros Urbanos, os municípios participantes 
comprometem-se a reduzir as desigualdades relacionadas a pelo me-
nos dez indicadores sociais:

1. Taxa de mortalidade neonatal;

2. Percentual de nascidos vivos de gestantes com sete ou mais 
consultas de pré-natal;

3. Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos;

4. Taxa de mortes por outras causas externas entre adolescentes 
de 10 a 19 anos;

5. Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos 
(desagregados por faixa etária de 10 a 14 e 15 a 19 anos);

6. Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental municipal;

7. Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação 
infantil municipal;

8. Percentual de escolas da rede municipal que atingiram ou 
ultrapassaram a meta do Ideb (anos iniciais e anos finais);

9. Percentual de crianças atendidas pelo Benefício de Prestação 
Continuada que estão na escola;

10. Percentual de escolas de educação básica que possuem quadra 
esportiva.

Cada município participante pode, em articulação com o UNICEF, defi-
nir outros indicadores para a análise da situação local, desde que pos-
sam ser analisados de maneira desagregada por áreas da cidade.

O UNICEF se reserva o direito de, excepcionalmente, cancelar, substituir ou 
acrescentar algum indicador, caso sejam constatados problemas referentes à 
consistência e/ou representatividade da sua avaliação.

UNICEF/BRZ/Fábio Caffe

UN
IC

EF
/B

RZ
/R

ata
o D

ini
z

UN
IC

EF
/B

RZ
/R

ipp
er

UN
IC

EF
/B

RZ
/D

ra
go

1

2

3

4

5

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 PRIMEIRO CICLO SEGUNDO CICLO


