




O QUE É 
 

O “Vozes da Cidade” é um projeto inscrito dentro da Plataforma dos 

Centros Urbanos (PCU) que busca contribuir para a redução  das 

desigualdades que afetam a vida das crianças e  adolescentes da cidade 

de Salvador . Espera-se ajudar a garantir a cada uma das crianças e 

adolescentes, das diferentes subprefeituras,  maior e melhor acesso à 

educação de qualidade, saúde, proteção e oportunidades de participação. 



 

O que é a Plataforma dos Centros Urbanos? 

 

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.  
 

2008 a 2012 - A primeira edição abrangeu os municípios do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Itaquaquecetuba  

  

2013 a 2016 - contempla oito capitais: Belém, Fortaleza, Maceió, 
Manaus, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo 
 

•  

 

 



 
Quais os três eixos da Plataforma dos Centros Urbanos? 

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

 

 Participação social nas políticas públicas nos territórios 
intraurbanos; (envolvimento da comunidades) 

 Participação cidadã dos adolescentes; 

 Monitoramento da redução das desigualdades 

      (a partir de 10 indicadores oficiais selecionados) 

  

 



DIREITOS INDICADORES 

DIREITO DE SOBREVIVER E SE 

DESENVOLVER  

  

1 - Taxa de Mortalidade Neonatal  

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

  

DIREITO A CRESCER SEM 

VIOLÊNCIA  

  

3 - Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos  

4 - Taxa de mortalidade por causas externas, exceto homicídios, de 10 a 19 anos  

  

DIREITO DE SER ADOLESCENTE  

  

5 - Percentual de Nascidos Vivos de Mulheres de 10 a 19 anos  

  

DIREITO DE APRENDER  

  

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 pública municipal que atingiram ou ultrapassaram a 

     meta do IDEB  

9 - Percentual de crianças beneficiadas pelo BPC que estão na escola 

  

11 – Percentual de crianças atendidas de 0 a 3 anos matriculadas na Educação Infantil ( creche) 

12 – Percentual de crianças e adolescentes  atendidas em escolas de Tempo Integral 

  

DIREITO AO ESPORTE SEGURO E 

INCLUSIVO 

  

10- % Percentual de escolas de Ensino Fundamental/Rede Pública Municipal  que possuem quadra esportiva  

  



Importância dos Vozes da Cidade para  Salvador  
Vozes da cidade é realização concreta das ações estabelecidas na 
parceria UNICEF, Prefeitura  de Salvador e CMDCA e que a partir dos 3 
eixos da PCU 
Contribuir na cidade de Salvador para:  

■ Análise das desigualdades intraurbanas nas 10 subprefeituras e 

apoio para sua superação em Salvador; 

■ Apoio ao fortalecimento  da intersectorialidade entre os atores do 

Sistema de Garantia de Direitos; 

■ Qualificação  das políticas públicas para a infância e adolescência;  



■ Apoio com estudos, pesquisas e metodologias construídas pelo 

UNICEF e Avante; 

■ Mapeamento  e Fortalecimento das redes de adolescentes 

existentes na cidade de Salvador ; 

■ Participação das crianças, dos adolescentes e da comunidade  na 

construção de  uma agenda pública pela infância e adolescência 

na cidade; 

■ Visibilidade internacional  e nacional dos resultados e boas 

práticas 



Como se organiza o Vozes da Cidade? 

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

 Assinatura  de cooperação  técnica com Avante –Educação e 
Mobilização Social.  



Elaboração e análise de linha de base sobre 12 indicadores 
relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes a 
saúde, educação, proteção, esporte e participação. Cada 
indicador é desagregado por bairro das 10 prefeituras bairros do 
município para dar visibilidade às desigualdades intraurbanas;  

Mapeamento  e escuta de coletivos de Adolescentes, com 
vistas a identificar os problemas que os mesmos vivenciam bem 
como mobilizá-los para participar da construção da agenda 
pública para criança e adolescente. 



 

 

 Escuta de Crianças,  adolescentes e  atores do Sistema de Garantia 
de Direitos que atuam nas 10 subprefeituras, com vistas a 
identificar os problemas que vivenciam nas suas diferentes 
comunidades ; 

 Colaboração técnica na elaboração do plano de ação para 
enfrentar e reduzir as desigualdades na cidade, com a participação 
dos diversos setores da sociedade, incluindo as comunidades e os 
adolescentes; 

 Avaliação e divulgação dos resultados.  



Etapas Detalhadas  

 Seleção e composição da equipe de trabalho Vozes da Cidade 

 Articulação e alinhamento das ações propostas no projeto 
com os parceiros envolvidos (CMDCA, UNICEF, Prefeitura, 
Avante e o financiador - Coelba) 

 Sensibilização e mobilização territorial para apresentação 
detalhada da iniciativa Vozes da cidade: crianças e 
adolescentes participando da construção de Salvador nos 10 
territórios - com o envolvimento das comunidades, dos 
prefeitos territoriais e secretários municipais visando ao 
engajamento de todos na iniciativa  

 



Etapas Detalhadas  

 Mapeamento dos coletivos de adolescentes dos 10 territórios 
atendidos  

 Sensibilização e articulação de técnicos e conselheiros sobre a 
importância da participação do adolescente nas políticas 
públicas  

 Qualificação de um grupo de 20 adolescentes dos territórios 
envolvidos (2 por território),  com vistas a contribuir na  
mobilização e articulação de outros adolescentes, de lideranças 
e atores do SGD e, sobretudo, realizar escutas entre seus pares  

  Escuta de 600 adolescentes ( 60 por território) sobre as 
demandas/necessidades do seu território  

 

 

 

 



 Escuta de 100 crianças ( 10 por território) sobre as 
demandas/necessidades do seu território  

 Escuta das principais lideranças e e agentes do SGD dos 10 
territórios  

 Sistematização e qualificação das demandas levantadas pelos 
adolescentes junto aos seus pares, lideranças e agentes do SGD.  

 Apresentação dos resultados encontrados a gestão municipal, aos 
subprefeitos, ao UNICEF e principais lideranças dos territórios – 
com vistas a escolher um território para  construção do fórum  



 Constituição do Grupo de Trabalho (GT) para construção do 
Plano Municipal para a redução das desigualdades – Gestores 
municipais, Técnicos das Secretariais, UNICEF, CMDCA, 
Coletivos de adolescentes e AVANTE 

 

 Acompanhamento da elaboração do Plano de Ação Municipal 
para redução das desigualdades Intra-urbana, cuja   
responsabilidade de elaboração  será da Prefeitura de 
Salvador e do CMDCA  
 

 



 Construção de 1 Fórum – conjuntamente com a prefeitura, a 
subprefeitura, CMDCA e o UNICEF- para apresentação e 
aprofundamento dos resultados encontrados e, sobretudo,  
apresentação e discussão do plano de Diretrizes do  território  

 

 Avaliação e monitoramento das ações construídas pelo poder 
público para redução das desigualdades 

 

 



Equipe do Projeto 

Coodenação geral:  
 José Humberto Silva ( Dr. em Educação e Políticas Sociais pela 
Unicamp) 
 
Assessoria técnica  
 Maria Thereza Marcílio ( Mestra em Educação pela  Harvard ) 
 
Coordenação de Avaliação e Monitoramento: 
Sonia Bandeira Cerqueira ( Mestra em Administração- UFBA) 
Angela Gordilho ( Doutora em Administração) 
 

 



Equipe do Projeto 

- 

5 coordenações territoriais:  
(  Graduados e com larga experiência em Mobilização ); 
 
20 Adolescentes mobilizadores e articuladores locais: 
Adolescentes selecionados na comunidadde 
 
Assistente de Projeto: 
Noemi  Marques (Graduada em Pedagogia pela UNEB)  
 
Assistente Administrativo:  
Marcos Coelho ( Graduado em Administração pela UCSAL) 
 




