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A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma organização 

sem fins lucrativos, criada em 1990, que tem como missão promover a defesa dos 

direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes, reconhecendo-os 

como sujeitos de suas próprias histórias e com o direito de viver com dignidade, 

respeito, liberdade, saúde, alimentação adequada, educação de qualidade, acesso 

ao esporte, ao lazer, à cultura e à profissionalização.

Para mais informações, acesse http://www.fadc.org.br. 

SOBRE A FUNDAÇÃO ABRINQ
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A Fundação Abrinq implantou o Programa Presidente Amigo da Criança na 

campanha presidencial de 2002, com o objetivo de estabelecer um compromisso 

entre o governo federal e a sociedade civil que contribuísse para o alcance de 

metas e objetivos de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Desde então, o Termo de Compromisso do Programa Presidente Amigo da 

Criança é assinado pelos(as) candidatos(as) à Presidência durante o período 

eleitoral e compromete o governante eleito a dialogar e oferecer informações 

que permitam e facilitem  o controle social. 

Por acreditar no potencial do Programa Presidente Amigo da Criança, a Fundação 

parte do pressuposto que a integração, a intersetorialidade, a transparência, 

a colaboração entre a União, os Estados e os Municípios e o fortalecimento 

do diálogo entre a sociedade civil e o poder público são indispensáveis para a 

concretização dos direitos das crianças e dos adolescentes. Com esse olhar, utiliza 

como documento norteador a publicação Um Mundo para as Crianças, elaborada 

em sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 2002, que 

detém importância política e estratégica no contexto internacional e nacional, 

sintonia com a doutrina de proteção integral e com os direitos preconizados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como potencial como instrumento 

para a operacionalização do efetivo processo de controle social.

Além disso, com a atualização das metas internacionais para a promoção 

do desenvolvimento mundial por meio dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável em setembro de 2015, o Programa incorporará na 5ª Edição, além dos 

planos nacionais vigentes, as metas internacionais relativas.

SOBRE O PROGRAMA PRESIDENTE AMIGO DA CRIANÇA



Lançamento do Projeto 
Presidente Amigo da Criança

Os(as) candidatos(as) à Presidência  assinam o Termo de  
Compromisso do Projeto, incluindo o candidato eleito Lula

Inicio do 1º 
mandato do 
presidente Lula

Criação da Rede de 
Monitoramento

Primeira vez que um presidente entrega o Plano de 
Ação com proposta de políticas públicas voltadas para 
crianças e adolescentes 

Lançamento do I  Relatório Um Brasil  
para as Crianças e os Adolescentes

Ações de incidência ao governo 
federal para a entrega do 
Relatório governamental

Lançamento do II 
Relatório Um Brasil 
para as Crianças e os 
Adolescentes 

Os(as) candidatos(as) à Presidência 
assinam o Termo de Compromisso 
do Projeto, incluindo o candidato 
eleito Lula

Governo federal entrega os Relatórios do Projeto 
referente aos anos 2004 e 2005

Início do 2º mandato 
do presidente Lula

Rede de Monitoramento busca diálogo com o 
governo federal por diversas vezes, para que os 
compromissos assumidos fossem cumpridos 

A Fundação Abrinq recebe o ministro da Secretaria de Direitos 
Humanos para acordar a entrega do último Relatório da 1ª 
gestão  do governo Lula e o Plano de Ação da nova gestão

Os Relatórios não foram entregues e 
os prazos não foram cumpridos 

Lançado o Termo de Compromisso da 
gestão 2011-2014 e a campanha Vote em 
Presidente Amigo da Criança

Os(as) candidatos(as) à Presidência assinam 
o Termo de Compromisso Incluindo a 
candidata eleita Dilma Rousseff
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Histórico do Programa Presidente Amigo da Criança



Início do 1º mandato 
da presidente Dilma 

Lançamento do III Relatório 
Um Brasil para as Crianças e os 
Adolescentes

Levantamento dos 
Indicadores Sociais

Entrega de documento que 
ratifica os compromissos 
com o Projeto Presidente 
Amigo da Criança

Plano de Ação, com as metas e 
indicadores, para a gestão da 
presidente não foi entregue

Divulgação no site e nas redes sociais do estudo técnico que 
mapeou os programas e projetos nas áreas da Saúde, Educação 
e Proteção desenvolvido pela gestão presidencial (2011-2014)

Lançamento do IV Relatório Um Brasil para as Crianças e os 
Adolescentes e a divulgação sobre o Cenário da Infância e 
Adolescência  

Lançamento da campanha #Maispelacriança da 4ª Edição do 
Projeto Presidente Amigo da Criança (2015-2018) e adesão 
dos(as) candidatos(as) à Presidência da República 

Rede de Monitoramento estabelece 
novo modelo de Governança e novo 
Plano de Incidência

Lançamento do V Relatório Um Brasil para as 
Crianças e os Adolescentes e início do mandato da 
presidente Dilma Rousseff

Impeachment da presidente Dilma 
Rousseff (signatária dos Compromissos 
do Projeto)

Fundação Abrinq transforma o Projeto 
Presidente Amigo em Programa

Lançamento do VI Relatório Um Brasil para as Crianças e os 
Adolescentes e adesão dos candidatos à Presidência da República
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Os(as) candidatos(as) à Presidência que assinaram o Termo de Compromisso do Programa Presidente Amigo da Criança, desde a sua primeira edição, foram:

1ª edição: Anthony Garotinho, Ciro Gomes, José Maria de Almeida, José Serra, Luiz Inácio Lula da Silva e Rui Costa Pimenta.

2ª edição: Ana Maria Rangel, Cristovam Buarque, Geraldo Alckmin, Heloísa Helena, José Maria Eymael, Levy Fidelix, Luciano Caldas Bivar, Luiz Inácio Lula da 

Silva e Rui Costa Pimenta.

3ª edição: Dilma Rousseff, Ivan Pinheiro, José Maria de Almeida, José Maria Eymael, José Serra, Levy Fidelix, Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio.

4ª edição: Aécio Neves, Dilma Rousseff, Eduardo Campos/Marina Silva, Eduardo Jorge, Everaldo Pereira, José Maria Eymael, Levy Fidelix e Luciana Genro.
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SOBRE A REDE DE MONITORAMENTO AMIGA DA CRIANÇA

A Rede foi criada em 2003 com o papel de monitorar e avaliar as políticas públicas do governo federal, 

definir e realizar ações de incidência política. 

Na atual 5ª edição do Programa Presidente Amigo da Criança, com a coordenação da Fundação Abrinq, 

a Rede contará com a participação de 20 organizações e movimentos sociais e terá o apoio da Fundação 

Oswaldo Cruz. 

Integrarão à Rede:

1. Agência Nacional dos Direitos da Infância – Andi.

2. Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente – Anced.

3. Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

4. Centro de Criação e Imagem Popular – Cecip.

5. Centro de Recuperação e Educação Nutricional – Cren.

6. Centro de Referência às Vítimas da Violência – CNRVV, do Instituto Sedes Sapientiae.

7. Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes – Cecria.

8. Cipó Comunicação Interativa.

9. Childhood Brasil.

10. Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes.

11. Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI.

12. Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente – IBDCRIA.

13. Instituto da Infância – Ifan.

14. PLAN International Brasil.

15. Rede Nacional Primeira Infância – RNPI.

16. Rede Não Bata, Eduque.

17. SaferNet.

18. Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP.

19. Todos pela Educação.

20. Visão Mundial.
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O PROGRAMA E A CORRELAÇÃO COM OS OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são fruto do acordo entre os 193 Estados-membros 

da Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, no âmbito da 70ª Assembleia Geral. Essa agenda global, envolvendo 17 objetivos (Quadro 

1) e 169 metas, foi concebida como continuidade aos Objetivos do Milênio (ODM), que entre 2000 e 

2015 cumpriu importante papel no combate à pobreza e melhoria da qualidade de vida nos países em 

desenvolvimento.

Ao prever ações orientadas para a erradicação da pobreza, à proteção social e ambiental, à igualdade de 

gênero, à redução das desigualdades, à energia, água e saneamento, a padrões sustentáveis de produção e 

consumo, ao crescimento econômico inclusivo, à infraestrutura e industrialização, dentre outras iniciativas, 

esse documento considera quatro dimensões em sua organização: 1. Social – direitos fundamentais, 

equidade e justiça; 2. Ambiental – preservação e conservação do meio ambiente e medidas contra 

mudanças climáticas; 3. Econômica – uso e esgotamento dos recursos naturais, geração de resíduos, acesso 

à eletricidade, padrões sustentáveis de produção e consumo; e 4. Institucional – instituições públicas fortes 

e capacidade de implementar os ODS.

A implementação dos ODS apresenta como novidade o desafio aos países quanto ao monitoramento 

de metas e seu desenvolvimento, por indicadores desagregados, a fim de identificar grupos vulneráveis 

(idade, renda, gênero, raça/cor), a partir da premissa de “não deixar ninguém para trás”. A iniciativa passa 

ainda a reconhecer a importância do fomento de políticas públicas mais compreensivas e demanda, 

desde o princípio, a implementação no nível local (Estados e Municípios) a fim de reduzir as desigualdades 

regionais, assim como o apoio das instâncias de participação e controle (Conselhos, Poder Legislativo, 

Ministério Público etc.).
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Quadro 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Acabar com a pobreza 
em todas as suas 

formas, em todos os 
lugares.

Acabar com a fome, 
alcançar a segurança 
alimentar e melhoria 

da nutrição e 
promover a agricultura 

sustentável.

Assegurar uma vida 
saudável e promover o  
bem-estar para todos, 

em todas as idades.

Assegurar a 
educação inclusiva 

e equitativa de 
qualidade e promover 

oportunidades de 
aprendizagem ao 
longo da vida para 

todos.

Alcançar a igualdade 
de gênero e 

empoderar todas as 
mulheres e meninas.

Assegurar a 
disponibilidade e 

gestão sustentável da 
água e saneamento  

para todos.

Assegurar o acesso 
confiável, sustentável, 

moderno e a preço 
acessível à energia 

para todos.

Promover o 
crescimento 
econômico 

sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego 
pleno e produtivo e 

trabalho decente para 
todos.

Construir 
infraestruturas 

resilientes, promover 
a industrialização 

inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação.

Reduzir a 
desigualdade dentro 

dos países e entre eles.

Tornar as cidades e 
os assentamentos 

humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e 

sustentáveis.

Assegurar padrões 
de produção e de 

consumo sustentáveis.

Tornar medidas 
urgentes para 

combater a mudança 
do clima e seus 

impactos.

Conservar e usar 
sustentavelmente 

os oceanos, os 
mares e os recursos 

marinhos para o 
desenvolvimento 

sustentável.

Proteger, recuperar 
e promover o 

uso sustentável 
dos ecossistemas 
terrestres, gerir de 

forma sustentável as 
florestas, combater 

a desertificação, 
deter e reverter a 

degradação da terra 
e deter a perda da 

biodiversidade.

Promover 
sociedades pacíficas 

e inclusivas para o 
desenvolvimento 

sustentável, 
proporcionar o acesso 
à justiça para todos e 
construir instituições 
eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos 

os níveis.

Fortalecer os meios 
de implementação 

e revitalizar a 
parceria global para 
o desenvolvimento 

sustentável.
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PLANO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA – PNPI 

A Rede Nacional pela Primeira Infância – articulação nacional de organizações da sociedade civil, do governo, 

da iniciativa privada e de outras redes e organizações multilaterais que atuam, direta ou indiretamente, pela 

promoção e garantia dos direitos da Primeira Infância – entregou, ao governo federal e ao Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), uma sugestão de Plano Nacional pela Primeira Infância 

(PNPI) que propõe ações amplas e articuladas de promoção e realização dos direitos da criança de até 6 anos 

de idade.

Com final de vigência em 2022, esse documento traça as diretrizes gerais e estabelece os objetivos e metas 

que o País deve realizar por suas crianças em cada um dos direitos afirmados pela Constituição Federal e pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como pelas leis setoriais de educação, saúde, assistência, 

cultura, convivência familiar e comunitária etc., partindo dos seguintes princípios:

• Criança sujeito, indivíduo, único, com valor em si mesmo.

• A diversidade étnica, cultural, de gênero, geográfica.

• A integralidade da criança.

• A inclusão.

• A integração das visões científica e humanista.

• A articulação das ações.

• A sinergia das ações.

• A prioridade absoluta dos direitos da criança.

• A prioridade da atenção, dos recursos, dos programas e das ações para as crianças socialmente mais 

vulneráveis.

• Dever da família, da sociedade e do Estado.

Principais Planos Nacionais que nortearão os compromissos do governo federal com o Programa:
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PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES  – PDDHCA

Paralelamente, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente liderou e realizou 

discussões, com ampla participação do governo e de setores da sociedade civil, sobre o Plano Decenal 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (PDDHCA), vigência 2011-2021. Constituído como 

documento articulador de diversas políticas setoriais, subdivide-se em cinco eixos orientadores e 13 

diretrizes, conforme apresentado abaixo:

Promoção dos Direitos  
de Crianças e  
Adolescentes

Proteção e  
Defesa dos Direitos

Protagonismo e  
Participação de  

Crianças e  
Adolescentes

Promoção da cultura do respeito e da proteção aos direitos humanos 
de crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do 

Estado, consideradas as condições de pessoas com deficiência e 
as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, 

religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política.

Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que 
garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias 

e contemplem a superação das desigualdades, com promoção da 
equidade, inclusão social e afirmação da diversidade.

Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos 
ameaçados ou violados, consideradas as condições de pessoas 

 com deficiência e as diversidades de gênero, orientação  
sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial,  

de nacionalidade e de opção política.

Universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares,  
objetivando sua atuação qualificada.

Universalização, em igualdade de condições, do acesso  
de crianças e adolescentes aos sistemas de justiça e  

segurança pública para a efetivação dos seus direitos.

Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação 
organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em especial 

sobre os assuntos a eles relacionados, considerando a condição 
peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as diversidades 

de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa,  
geracional, territorial, de nacionalidade e opção política. 

   Eixos       Diretrizes

Quadro 2 – Eixos e Diretrizes do Plano Decenal
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Controle Social  
da Efetivação  
dos Direitos

Gestão da Política  
Nacional dos Direitos  
Humanos de Crianças  

e Adolescentes

Fortalecimento de espaços democráticos de participação e 
controle, priorizando os  conselhos de direitos da criança e do 
adolescente e assegurando seu caráter paritário, deliberativo, 

controlador e a natureza vinculante de suas decisões.

Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da Política 
Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

fundamentadas nos princípios da indivisibilidade dos direitos, 
descentralização, intersetorialidade, participação, continuidade e 

corresponsabilidade dos três níveis de governo.

Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução  
orçamentária das três esferas de governo para a Política  

Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes,  
garantindo que não haja cortes orçamentários.

Qualificação permanente de profissionais para atuarem na rede de 
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de  
monitoramento e avaliação da Política e do Plano Decenal  
de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, facilitado  

pela articulação de sistemas de informação.

Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência, aplicada 
ao processo de formulação de políticas públicas.

Cooperação internacional e relações multilaterais para implementação 
das normativas e acordos internacionais de promoção, proteção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente.

   Eixos       Diretrizes

Quadro 2 – Eixos e Diretrizes do Plano Decenal
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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE

A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, estabeleceu o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 

2014-2024, tendo sido o segundo PNE aprovado por lei. Tem como objetivo articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de execução para 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis, etapas e modalidades, 

por meio de ações integradas das diferentes esferas federativas.

O PNE representa uma vitória da sociedade brasileira porque legitimou o investimento de 10% do PIB em 

educação e adotou o custo-aluno-qualidade. O desafio é sua plena execução, para que sejam cumpridas 

as 20 metas definidas, a partir de suas 254 estratégias.

1. Educação Infantil

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as 
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação 
Infantil em creches de forma que atenda, no mínimo, 50% das 

crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE.

2. Ensino Fundamental

Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para  
toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos  

95% dos alunos concluam essa etapa na idade  
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.

3. Ensino Médio

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para  
toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final  
do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de  

matrículas no Ensino Médio para 85%.

4. Educação Especial

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à Educação Básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede  
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,  
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

5. Alfabetização das crianças
Alfabetizar todas as crianças, no máximo,  

até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.

                  Temas                                              Metas

Quadro 3 – Temas e Metas do PNE
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6. Tempo integral
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das 

escolas públicas, para atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) 
da Educação Básica.

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 

de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:

9. Alfabetização da população com 
15 anos ou mais/Erradicação do 

analfabetismo absoluto

Elevar a taxa de alfabetização da população com  
15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da  

vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto  
e reduzir em 5% a taxa de analfabetismo funcional. 

10. Educação de Jovens e  
Adultos, nos Ensinos Fundamental 

e Médio, na forma integrada à 
Educação Profissional

Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação  
de jovens e adultos, nos ensinos Fundamental e Médio,  

na forma integrada à educação profissional.

11. Educação Profissional  
Técnica de Nível Médio

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica  
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e  
pelo menos 50% da expansão no segmento público.

15. Formação dos profissionais da 
Educação/Professores da Educação 
Básica com formação específica de 
Nível Superior (Licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam)

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência 

deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos 
os professores e as professoras da Educação Básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

16. Formação, em Nível de  
Pós-graduação, dos professores 
da Educação Básica/formação 
continuada na área de atuação

Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores  
da Educação Básica, até o último ano de vigência deste  

PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da  
Educação Básica formação continuada em sua área  

de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino.

                  Temas                                              Metas

Quadro 3 – Temas e Metas do PNE

Ideb 2015 2017 2019 2021

EF iniciais 5,2 5,5 5,7 6,0

EF finais 4,7 5,0 5,2 5,5

EM 4,3 4,7 5,0 5,2

7. Qualidade da  
Educação Básica/Ideb
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17. Equiparação, até o final de 
2019, do rendimento médio dos 
profissionais do magistério das 

redes públicas de Educação Básica 
ao dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente

Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes  
públicas de Educação Básica para equiparar seu rendimento 

médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.

18. Planos de Carreira para os 
profissionais da Educação Básica e 

Superior Pública de todos os sistemas 
de ensino/piso Salarial nacional para 

profissionais da Educação Básica 
pública – referenciados na Lei do Piso

Assegurar, no prazo de dois anos, a existência  
de planos de carreira para os(as) profissionais da Educação  
Básica e superior pública de todos os sistemas de ensino  

e para o plano de carreira dos(as) profissionais da 
 Educação Básica pública, tomando como referência  

o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal,  
nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

19. Gestão democrática da Educação

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a  
efetivação da gestão democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta  
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas,  

prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

20. Investimento público em 
Educação Pública

Ampliar o investimento público em educação pública de forma 
que atinja, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País no quinto ano de vigência desta lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.

                  Temas                                              Metas

Quadro 3 – Temas e Metas do PNE
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COMPROMISSOS DE GESTÃO COM O PROGRAMA NA 5ª EDIÇÃO

Ao assinar o Termo de Compromisso do Programa Presidente Amigo da Criança, o(a) Presidente da República 

assume a responsabilidade de liderar a priorização da infância e da adolescência em seu mandato, usando 

os meios e instrumentos disponíveis ao governo federal e respeitando os compromissos constantes do 

Anexo 1.

Os compromissos se materializam em metas sob quatro eixos, considerando os diferentes prazos de vigência 

dos acordos internacionais e planos nacionais, a seguir apresentados:

I. Promoção de Vidas Saudáveis

a) Mortalidade Infantil: 

• Reduzir a taxa de mortalidade infantil do País, em média de 20%, com eliminação de 50% das mortes 

evitáveis. Empreender esforços para mitigar as iniquidades regionais.

Ano
Taxa de mortalidade infantil - Brasil

(por mil nascidos vivos)

2011 15,3

2016 12,7

Meta nacional 10,1

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e MS/SVS/CGIAE 
– Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados oficiais disponíveis até 2016.

Regiões/ano 2011 2016 Metas regionais

Centro-Oeste 15,5 12,7 10,16
Nordeste 18,0 14,5 10,87

Norte 19,9 15,5 10,85
Sudeste 13,0 11,7 10,29

Sul 11,3 10,0  09,00
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e MS/SVS/CGIAE 
– Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados oficiais disponíveis até 2016.
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b. Mortalidade na Infância:

• Reduzir a taxa de mortalidade na infância no País, em média de 20%, com eliminação de 50% das mortes 

evitáveis até 5 anos. Empreender esforços para mitigar as iniquidades regionais.

Ano
Taxa de mortalidade na infância - Brasil

(por mil nascidos vivos)

2011 17,7

2016 14,9

Meta nacional 11,9

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e MS/SVS/CGIAE 
– Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados oficiais disponíveis até 2016.

Regiões/ano 2011 2016 Metas regionais

Centro-Oeste 18,0 15,1 11,99
Nordeste 20,7 16,8 12,60

Norte 23,7 18,7 13,09
Sudeste 15,0 13,6 11,56

Sul 13,1 11,7 10,53
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e MS/SVS/CGIAE 
– Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados oficiais disponíveis até 2016.

c. Mortalidade Materna:

• Reduzir a taxa de mortalidade materna no País, em média de 35%, eliminando as iniquidades regionais.

Ano
Taxa de mortalidade materna  - Brasil

(por mil nascidos vivos)

2012 54,5

2016 58,4

Meta nacional 38,0

Fonte: Sinasc/SIM – Razão da mortalidade materna (2012 e 2016). Dados oficiais disponíveis 
até 2016.



21

Regiões/ano 2012 2016 Meta

Centro-Oeste 57,3 62,6 37,5
Nordeste 65,6 67,6 37,0

Norte 62,6 72,5 36,5
Sudeste 45,9 53,7 35,0

Sul 47,9 40,1 38,0
Fonte: Sinasc/SIM – Razão da mortalidade materna (2012 e 2016). Dados oficiais disponíveis 
até 2016.

d.  Segurança Alimentar e Nutricional Infantil: 

Aleitamento Materno Exclusivo até o 6º mês de Vida 

A importância da alimentação e nutrição e suas repercussões na morbimortalidade infantil são amplamente 

reconhecidas. Há um consenso sobre a necessidade de políticas de promoção da alimentação saudável 

para lactantes e crianças de Primeira Infância, baseadas principalmente na proteção e apoio à amamentação 

exclusiva e à alimentação complementar adequada e oportuna. 

A última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), em 2013, apontou 

prevalência de 36,6% de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até os 6 meses, considerada razoável para as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Meta Ampliar de 36,6% para 45% a prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo 
(AME) para os menores de 6 meses em todo o território nacional.
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Monitoramento do Crescimento e Desenvolvimento em menores de 5 anos

Os índices antropométricos são indicadores diretos do estado nutricional, não invasivos, de baixo custo 

e fácil reprodução, mas devem contar com rigor técnico e devem ser coletados de modo sistemático e 

longitudinal, levando-se em consideração, obrigatoriamente, o peso e a estatura da criança. 

O Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional (Sisvan) é responsável pelo monitoramento do estado 

nutricional da população usuária de serviços públicos de saúde em âmbito nacional, porém, com baixos 

índices de cobertura. 

• Aumento em 20% do lançamento de dados antropométricos (peso e altura) de crianças menores de 5 

anos em todo o território nacional:

Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), 2017.

Ano
Prevalência de déficit estatural em 
menores de 5 anos (nº absoluto) 
Altura Muito Baixa para a Idade 

Prevalência de déficit estatural em  
menores de 5 anos (nº absoluto)   

Altura Baixa para Idade 
2017 268.762 328.624

 

Meta 322.514 394.349

 

Em relação às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a administração federal 

deverá priorizar a execução de programas e investimentos para:

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas 
em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano;

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025 as metas acordadas 
internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e 
atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas;
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3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não 
transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos 
e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em 
desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em 
particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos;

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos;

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a 
defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em 
situação de vulnerabilidade;

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas 
sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o 
número de pessoas que sofrem com a escassez de água.

II. Acesso à Educação de Qualidade

a. Acesso à Educação Infantil:

• Oferecer vagas em creche para 40% da população de crianças de 0 a 3 anos em todas as regiões do 

País, de acordo com a proporcionalidade da Meta 1 do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014);

• Criar sistema unificado de registro da demanda manifesta das famílias por atendimento em creche.

Ano Crianças de 0 a 3 anos em creches*
Total da população estimada de crianças 

de 0 a 3 anos**
2012 2.540.791 22,61% 11.234.753

2017 3.406.796 28,32% 12.027.327

 

Meta nacional 40% da população de 0 a 3 anos

Fonte: *Inep – Censo Escolar (2012 e 2017) **Estimativa Populacional: Datasus (2012) e Fundação Abrinq (2017).



24

Ano Região Cobertura em creche* Metas regionais 

Norte 10,8% 40% (ampliar 29,2 p.p)
Nordeste 21,4% 40% (ampliar 18,6 p.p)
Sudeste 37,5% 40% (ampliar 2,5 p.p)

Sul 36,5% 40% (ampliar 3,5 p.p)
Centro-Oeste 24,0% 40% (ampliar 16,0 p.p)

Fonte: *Inep – Censo Escolar (2017). 

2017

b. Universalizar o acesso à Pré-Escola para a população de 4 e 5 anos:

Ano
Crianças de 4 e 5 anos 

em Pré-Escola*
Total da população estimada de crianças 

de 4 e 5 anos**
2012 4.754.721 83,7% 5.678.350

2017 5.101.935 83,9% 6.078.939

 

Meta 100% da população de 4 e 5 anos

Fonte: *Inep – Censo Escolar (2012 e 2017) **Estimativa Populacional Datasus (2012) e Fundação Abrinq (2017).

Ano Região Cobertura em Pré-Escola* Metas regionais

Norte 70,4 100% (ampliar 29,6 p.p)
Nordeste 79,4 100% (ampliar 20,6 p.p)
Sudeste 90,9 100% (ampliar 9,1 p.p)

Sul 89,0 100% (ampliar 11,0 p.p)
Centro-Oeste 79,7 100% (ampliar 20,3 p.p)

Fonte: *Inep – Censo Escolar (2017). 

2017
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Notas do Ideb* (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)

Ano Anos iniciais do Ensino Fundamental Anos finais do Ensino Fundamental

Pública Privada Total Pública Privada Total

4,7 6,5 5,0 3,9 6,0 4,1
2015 5,3 6,8 5,5 4,2 6,1 4,5

 

 

Meta 6,0 5,5

c. Ensino Fundamental:

• Priorizar ações de combate às desigualdades e que assegurem uma educação de qualidade, para que 

crianças e adolescentes adquiram conhecimentos compatíveis com as suas respectivas faixas etárias, 

especialmente as capacidades de ler, escrever e desenvolver raciocínio crítico e lógico-matemático, 

bem como garantam a conclusão da etapa na idade recomendada.

Fonte: *Inep/Ideb (2011 e 2015).

2011 2.361.847 67,5%

2015 2.623.138 76,0%

 

Ano              Porcentagem de adolescentes de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental*

Meta 90% de adolescentes que concluíram o Ensino Fundamental na idade correta

2011

Ano

Fonte: *IBGE/Pnad (2011 e 2015).

d. Acesso e Qualidade do Ensino Médio:

• Dar prioridade às políticas que visam melhorar o acesso, permanência e a qualidade da educação no 

Ensino Médio, com o objetivo de atingir a melhoria da nota do Ideb e diminuir a disparidade entre as 

notas obtidas pela rede pública e a rede privada;

• Atingir a taxa de 80% de escolarização líquida de adolescentes de 15 a 17 anos no Ensino Médio.
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Notas do Ideb* (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)

Ano Ensino Médio

Pública Privada Total

3,4 5,7 3,7
2015 3,5 5,3 3,7

 

 

Fonte: *Inep/Ideb (2011 e 2015).

2011 51,6% 67,5%

2016 68,0% 76,0%

 

Ano              Taxa de escolarização líquida de adolescentes de 15 a 17 anos no Ensino Médio*

2011

Ano

Fonte: *IBGE/Pnad (2011 e 2016).

Meta 5,2

Meta 80,0%

e. Qualidade, Colaboração Federativa e Financiamento para a Educação:

• Implementar o Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi);

• Definir e implementar o Custo Aluno-Qualidade (CAQi) como parâmetro para o financiamento 

da educação de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação 

e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, 

manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em 

aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;

• Garantir a regulamentação do parágrafo único do art. 23 e do art. 211 da Constituição Federal, por lei 

complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação 

em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 

efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades 

educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste.
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f. Formação e Condição Docente:

Garantir, em regime de colaboração entre os entes federativos, uma política nacional de formação inicial e 

continuada aos profissionais da Educação de que trata a Lei nº 9.394/2016 (Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), assegurando que todos os professores e professoras da Educação Básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atua. 

Visando alinhar a agenda nacional aos ODS, é necessário que o governo federal observe, para as políticas 

de Educação, as seguintes metas:

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, 

equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes;

4.2 Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade 

na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino 

primário;

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os 

níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, 

povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade;

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover 

o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura 

de paz e não violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura 

para o desenvolvimento sustentável;

4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências 

e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes 

para todos;

4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da 

cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente 

os países menos desenvolvidos e os pequenos estados insulares.
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III. Proteção Contra Maus-Tratos, Exploração e Violência

a. Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil:

5 a 13 14 a 17
Brasil 412.001 2.259.892 2.671.893

Região Norte 67.109 243.993 311.102
Região Nordeste 180.610 671.561 852.171
Região Sudeste 95.876 757.943 853.819

Região Sul 45.784 386.413 432.197
Região Centro-Oeste 22.622 199.982 222.604

Ano

2015

Grandes regiões
Idade do morador na data de referência

Total

Fonte: IBGE - Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

5 a 13 14 a 17
Brasil 481.763 2.068.721 2.550.484

Região Norte 114.606 286.508 401.114
Região Nordeste 200.790 647.756 848.546
Região Sudeste 93.109 618.801 711.910

Região Sul 50.739 362.291 413.030
Região Centro-Oeste 22.519 153.366 175.885

Ano

2016

Grandes regiões
Idade do morador na data de referência

Total

Fonte: IBGE - Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

Nota: Inclui população ocupada entre 5 e 17 anos de idade, trabalhadores na produção e construção para o 
próprio consumo.

Crianças e Adolescentes Ocupados
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Metas

Eliminar as piores formas de trabalho infantil, definidas  
na Convenção nº 182 da OIT e no Decreto nº 6.481/2008. 

Reduzir em 3/5 a incidência de trabalho infantil.

Eliminar o trabalho infantil para crianças de 5 a 13 anos.

Incluir nas estatísticas do universo de trabalho infantil  
o trabalho de crianças e adolescentes para o próprio consumo e na 

construção para o próprio uso.

Elaborar e disponibilizar o relatório anual sobre  
trabalho infantil para a faixa de 5 a 17 anos.

Implantar e fortalecer políticas voltadas à inclusão de  
adolescentes e jovens no mercado de trabalho, garantindo o registro 

profissional e a compatibilidade das práticas de aprendizagem 
profissional com a frequência e acompanhamento escolar.

b. Combate à Violência Doméstica e à Violência Sexual:

2012 130.033

2016 76.171

 

       Ano                                                Quantidade de denúncias ao Disque 100 – Brasil 

Fonte: Ministério de Direitos Humanos/MDH – Disque 100 – Balanço Geral (2012, 2013 e 2016).

Metas

Ampliar os serviços de notificação, protocolos e fluxos de atendimento.

Estabelecer sistema nacional unificado de registro de ocorrências  
de violência, com níveis de acesso a todos os serviços que podem  

ser “porta de entrada”, visando eliminar, principalmente,  
a subnotificação e o aprimoramento da informação a ser gerada.

Garantir financiamento federal ao Programa de Ações 
Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência  

Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (Pair).

Ampliar financiamento de políticas de prevenção  
à violência, fortalecendo mecanismos de  

cooperação entre a União, Estados e Municípios. 
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c. Medidas Socioeducativas:

• Apoiar o reordenamento das instituições que atuam no acolhimento socioeducativo (internação e 

semiliberdade).

Tipo Em 2011 (%)

Parcialmente Adequada 74,78

Adequada 06,03

Inadequada 16,74

Sem Resposta 02,46

 

Condições e adequações das unidades aos parâmetros do Sinase

Fonte: Ministério de Direitos Humanos/MDH. Levantamento Nacional (2011) – Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente em Conflito com a Lei. 

Meta

Elaborar levantamento anual do atendimento  
socioeducativo em território nacional. 

Adequar em 100% as instituições parcialmente  
ajustadas aos parâmetros do Sinase.

Apoiar o fortalecimento de políticas de qualificação  
do atendimento socioeducativo em meio aberto  

(liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade)  
por meio do cofinanciamento público federal. 

d. Fortalecer os Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente:

• Ampliar o investimento do governo federal tanto na infraestrutura dos conselhos quanto nas escolas de 

formação continuada de âmbitos estaduais e regionais, criando ao menos uma Escola de Conselhos por Estado.

Ano Número de Escolas e Estados

2011
16: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal,  

Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraíba, Rondônia,  
Rio Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina e Tocantins.

2016
17: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,  

Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraíba, Rondônia,  
Rio Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina e Tocantins. 

 

Escolas de Conselhos 

Fonte: Ministério de Direitos Humanos/MDH. 
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Meta Todos os 26 Estados e o Distrito Federal com escolas  
de formação inicial e continuada para os conselheiros.

e. Emergência:

Meta Criar protocolos e fundo emergencial para suporte a  
Estados e Municípios em razão da crise migratória. 

Visando assegurar a implementação da Agenda 2030 e a consecução das Metas dos ODS, a administração 

pública federal deve observar:

1.b Criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de 

desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações 

de erradicação da pobreza;

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte;

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, 

incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações 

genitais femininas;

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado 

em conformidade com o Programa de Ação da CIPD e da Plataforma de Ação de Pequim e os documentos 

resultantes de suas conferências de revisão;

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente a todas as mulheres e homens, 

inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor; 

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação;

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a moderna 

escravidão e tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, 

incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em 

todas as suas formas;
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10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por 

meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas;

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos 

os lugares;

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças;

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas;

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis;

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis;

16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para 

a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a 

prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime;

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.

Metas

Desagregar os programas, projetos e ações do Plano de Ação no Plano Plurianual,  
das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais, buscando 
correspondência direta entre a nomenclatura das políticas federais com aquelas  

utilizadas nos instrumentos de planejamento orçamentário;

Não contingenciar os recursos orçamentários consignados em programas,  
projetos e ações previstas no Plano de Ação;

Garantir que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) se torne  
permanente fonte de cofinanciamento ou criar mecanismo de redistribuição 

equitativa de recursos para a educação em tempo hábil para a substituição do 
Fundeb, em 2020;

Adotar a metodologia Orçamento Criança e Adolescente (OCA) para permitir um 
melhor acompanhamento por parte da sociedade civil dos recursos destinados à 

infância e à adolescência;

Cumprir os percentuais de investimento na Educação, conforme  
Lei nº 13.005/2014, Plano Nacional de Educação;

Garantir financiamento federal para a implementação nos âmbitos  
locais e estaduais do Sinase;

Ampliar a destinação orçamentária para os programas, projetos e ações  
dirigidos às políticas de saneamento básico à totalidade da população, corrigindo  

as discrepâncias regionais acentuadas nas regiões Norte e Nordeste.
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IV. Investimento na Infância e Adolescência

Metas

Desagregar os programas, projetos e ações do Plano de Ação no Plano Plurianual,  
das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais, buscando 
correspondência direta entre a nomenclatura das políticas federais com aquelas  

utilizadas nos instrumentos de planejamento orçamentário;

Não contingenciar os recursos orçamentários consignados em programas,  
projetos e ações previstas no Plano de Ação;

Garantir que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) se torne  
permanente fonte de cofinanciamento ou criar mecanismo de redistribuição 

equitativa de recursos para a educação em tempo hábil para a substituição do 
Fundeb, em 2020;

Adotar a metodologia Orçamento Criança e Adolescente (OCA) para permitir um 
melhor acompanhamento por parte da sociedade civil dos recursos destinados à 

infância e à adolescência;

Cumprir os percentuais de investimento na Educação, conforme  
Lei nº 13.005/2014, Plano Nacional de Educação;

Garantir financiamento federal para a implementação nos âmbitos  
locais e estaduais do Sinase;

Ampliar a destinação orçamentária para os programas, projetos e ações  
dirigidos às políticas de saneamento básico à totalidade da população, corrigindo  

as discrepâncias regionais acentuadas nas regiões Norte e Nordeste.

O governo federal deve observar as seguintes metas dos ODS nesse eixo:

1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio 

do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para 

que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas 

e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões;

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, 

e conservação do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos 

desenvolvidos;
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17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em 

desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas;

17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes.

ADESÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O primeiro passo para participar do Programa Presidente Amigo da Criança é a assinatura do Termo de 

Compromisso, conforme apresentado no Anexo I. 

Para que seja possível uma interlocução qualificada entre a Fundação Abrinq, a Rede de Monitoramento 

Amiga da Criança e o governo federal, é necessário que o(a) Presidente da República nomeie um(a) 

articulador(a) estratégico(a), de preferência uma pessoa de seu gabinete ou um(a) ministro(a) com 

familiaridade com a pauta da infância e da adolescência. Também é necessário que haja interlocutores 

nos principais Ministérios que se relacionam com o Programa: Casa Civil, Direitos Humanos, Planejamento, 

Desenvolvimento Social, Educação e Saúde.

O título de Presidente Amigo da Criança será concedido ao(a) Presidente da República no final de seu 

mandato, após uma avaliação do empenho do governo federal em promover ações para a melhoria do 

cenário nacional relacionado aos direitos de crianças e adolescentes, sendo considerados como critérios 

avaliativos os tipos de programas implementados, o orçamento destinado e executado e a execução de 

políticas públicas.

Adicionalmente, será realizada uma avaliação política observando-se o atendimento do governo federal 

aos preceitos estabelecidos nos principais documentos de proteção e garantia de direitos de crianças e 

adolescentes (Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, Convenção sobre os Direitos da Criança), bem como às demais normas nacionais vigentes e aos 

princípios da administração pública.   



TERMO DE COMPROMISSO
5ª Edição

Gestão 2019-2022

Eu, , candidato(a) a PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, diante deste documento do Programa Presidente Amigo da Criança, 

se eleito(a), assumo a responsabilidade de liderar a priorização da infância e da adolescência em meu mandato, 

considerando os eixos propostos pela FUNDAÇÃO ABRINQ e descriminados no Caderno de Orientações do 

Programa, por meio dos seguintes compromissos:

I. Ampliar os mecanismos de controle da probidade administrativa e transparência orçamentária;

II. Ampliar a destinação orçamentária para as políticas de atenção à criança e ao adolescente;

III. Elaborar ferramentas de monitoramento e avaliação do Plano Decenal de Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes, do Plano Nacional pela Primeira Infância e do Plano Nacional de Educação;

IV. Cumprir e avaliar o desempenho diante das metas assumidas pelo Brasil nos Tratados e Acordos 
Internacionais, especialmente os relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

V. Reduzir as mortalidades materna, infantil e na infância, combatendo as mortes evitáveis, de acordo 
com as metas propostas no Caderno de Recomendações do Programa;

VI. Ampliar a cobertura em creche, universalizar o atendimento em Pré-Escola e melhorar os indicadores 
de acesso e qualidade nos Ensinos Fundamental e Médio, conforme as metas propostas no Caderno 
de Recomendações do Programa;

VII. Fortalecer as políticas e mecanismos de combate e erradicação do trabalho infantil;

VIII. Prevenir e combater a violência doméstica e sexual; 

IX. Prevenir e combater a violência contra crianças e adolescentes nas instituições.

São Paulo, de de 2018

Assinatura do(a) candidato(a) a Presidente

ANEXO I
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