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OS ODS E AS OPORTUNIDADES PARA AS CRIANÇAS 
 

#TODACRIANÇA 2030 

Direitos da criança; 

Equidade: “ninguém deixado para trás”; 

Investimento nas crianças; 

Crianças como agentes da mudança; 

Proteção da criança; 

Participação e inclusão; 

Uso de evidências e dados desagregados;  

Universalmente aplicável para todas as 
crianças. 



DESTAQUES DA AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
 

# TODACRIANÇA 2030 

I. Preâmbulo e Declaração 

• Convoca para “investimentos na 
criança” 

• Crianças como agentes da mudança 
positiva 

• Foco em direitos humanos e equidade 

II. Objetivos e metas 

• Todos os objetivos e metas tocam a 
vida das crianças 

• Foco mais claro sobre equidade, 
pobreza infantile e proteção da criança 

 

III. Meios de implementação 

• Inclui elementos do financiamento 
para o desenvolvimmento  

• Foco em estratégias nacionais e 
construção de ambiente internacional 
favorável 

IV. Acompanhamento 

• Global, com mecanismos nacionais e 
regionais 

• Referências positivas a: 

•  Inclusão e participação 

• Dados desagregados 



OS INDICADORES DOS ODS 

# TODACRIANÇA 2030 

Data and indicators for the 2030 Sustainable 
Development Agenda: Report of the Inter-agency and 
Expert Group on Sustainable Development Goal 
Indicators (other languages here; comparison of UNICEF 
‘asks’ to final list here) 

230 Indicadores Globais produzidos 
por grupo interagencial 
especializado; 

Endossados pela Comissão de 
Estatísticas da ONU; 

31 “indicadores prioritários para a 
criança;” 

Forte ênfase na desagregação de 
dados por idade e sexo; 

Indicadores adicionais para 
monitoramento regional e nacional. 

 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/
https://www.yammer.com/unicef.org/#/files/52888584


OS ODS NO CONTEXTO LOCAL 
Os ODS na perspectiva do UNICEF Brasil 
 

# TODACRIANÇA 2030 

Programa de Cooperação atual 
inclui estratégias como Selo 
UNICEF Município Aprovado e 
Plataforma dos Centros Urbanos. 
Indicadores-chave: transição dos 
ODM para os ODS; 
Novos desafios para as crianças; 
Programa de cooperação futuro 
inclui forte foco na equidade. 



SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 

# TODACRIANÇA 2030 

Desenvolvimento local no Semiárido 
e Amazônia;  

Processo inclusivo de diagnóstico, 
planejamento e monitoramento dos 
direitos da criança; 

13 indicadores desagregados no 
nível municipal; 

Foco no uso de evidências para a 
construção de plano de ação.   

 



Municípios do Semiárido 

Municípios da Amazônia Legal 

9 



PLATAFORMA DOS CENTROS URBANOS 

#TODACRIANÇA 2030 

Desenvolvimento local nas grandes 
cidades: 8 capitais; 

 
Processo inclusivo de diagnóstico, 
planejamento e monitoramento 
dos direitos da criança; 
 
10 indicadores desagregados no 
nível intramunicipal 
 

  Foco no uso de evidências para a 
construção de planos de ação 
territoriais. 
 

 





NOVO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO – 2017-2021 

# TODACRIANÇA 2030 

Desenvolvimento no contexto dos 
ODS; 

 
Foco em equidade, inclusão e nas 
crianças mais vulneráveis; 
 
Orientará próximas edições do Selo 
e PCU;  
 

  Ênfase na geração e gestão de 
conhecimentos e evidências para 
garantir os direitos de todas as 
crianças. 
 

 



NOVO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO 
Áreas de foco 
 

# TODACRIANÇA 2030 

Inclusão de crianças e 
adolescentes;  
Melhor qualidade de políticas e 
serviços para os vulneráveis; 
Proteção às crianças e 
adolescents vítimas de violência; 
Engajamento cidadão pelos 
direitos da criança. 



OBRIGADA! 
 

#EVERYCHILD 2030 
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