
O UNFPA - FUNDO DE 
POPULAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS - é a agência de 
desenvolvimento internacional 
da ONU responsável por temas 
populacionais.

UNFPA

O Fundo de População das 
Nações Unidas tem uma 
missão a cumprir:

Ajudar você a cumprir a sua
para construirmos juntos
um mundo onde cada 
pessoa conta.

criando um mundo em que 
todas as gestações sejam 

desejadas, todos os partos 
sejam seguros e cada 

jovem alcance seu 
potencial.

SOMOS RESPONSÁVEIS PELO EIXO
TEMÁTICO DE “PESSOAS” do marco 
estratégico de cooperação firmado entre as 
Nações Unidas e o governo brasileiro para o 
período 2017-2021. Além disso, coordenamos 
o Grupo Interagencial de Juventude do Sistema 
ONU no Brasil e temos a presidência para o biênio
2017-2018 do Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/AIDS (UNAIDS).

Em escala global, lideramos as ações das Nações Unidas de 
abordagem à violência contra mulheres, jovens e adolescentes 
em contextos de emergências humanitárias.

O QUE FAZEMOS?

NOSSO 
TRABALHO 

ESTÁ FOCADO 
NA REALIZAÇÃO 
DO POTENCIAL 

DE CADA 
PESSOA

Por meio de uma 
ABORDAGEM DE 

DIREITOS HUMANOS, 
promovemos 
políticas e 
investimentos 
na juventude e 
nas mulheres 
como resposta 
estratégica às 
demandas da 

sociedade e às 
necessidades 

do país.

NÓS, DO UNFPA,
trabalhamos em parceria 
com governos de todas as 

esferas, com o setor privado, 
com a sociedade civil e com  
instituições acadêmicas pelo 

fortalecimento das 
capacidades 

nacionais.

ABRA O FOLDER PARA DESCOBRIR EM QUAIS ÁREAS

UNFPA Brasil
Casa das Nações Unidas 
Complexo Sérgio Vieira de Mello
Setor de Embaixadas Norte, 
Quadra 802, Conjunto C, Lote 17
Brasília/DF | CEP: 70800-400
Telefone: + 55 (61) 3038-9252 

www.unfpa.org.br | unfpa@unfpa.org.br
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NOSSAS PRIORIDADES

 

 O QUE OFERECEMOS

EXPERIÊNCIA 
NO PAÍS

PRESENÇA 
GLOBAL

o Fundo de 
População atua 

no Brasil há mais 
de 40 anos.

estamos em 
mais de 150 

países. 

CORPO 
TÉCNICO 

ESPECIALIZADO
CAPACIDADE 

OPERACIONAL NETWORKING SOLUÇÕES 
VIÁVEIS

com expertise 
nas áreas de 

saúde sexual e 
reprodutiva, 

segurança de 
insumos, 

juventudes, 
gênero e raça, 
demografia e 

direitos 
humanos.

compartilhamos 
a plataforma 
operacional 

conjunta da ONU 
no Brasil (JOF), a 
mesma utilizada 
pelas principais 
agências que 

atuam no país, 
para aquisições, 
contratações de 

serviços.

capacidade de 
engajamento e 
articulação de 

diferentes 
parceiros, 
buscando 
sinergias, 
impacto 

ampliado e 
otimização de 
investimentos.

para desafios 
socioeconômicos 

complexos, 
desenvolvidas a 
partir de ações 
de campo no 

Brasil ou 
adaptadas para o 
contexto nacional 
e local a partir de 

experiências 
internacionais.  

ESTAMOS 
EXECUTANDO 

ATUALMENTE NOSSO 6º 
PROGRAMA DE PAÍS NO BRASIL, que 
define as prioridades programáticas do UNFPA para o 

período de 2017 a 2021. O programa está alinhado com o Plano 
Plurianual 2016-2019 do Governo Federal e com o Marco de 

Parcerias das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 
no Brasil 2017-2021, contribui para o alcance da agenda global de 

desenvolvimento para 2030 (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) e responde a compromissos internacionais 

assumidos pelo país, como o Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD), o Consenso de Montevidéu 
sobre População e Desenvolvimento, e a Década 

Internacional de Afrodescendentes 
2015-2024.

SEGURANÇA EM INSUMOS 
PARA A SAÚDE
.  Assessoramento para o planejamento, aquisição e logística 
de insumos para saúde reprodutiva, incluindo o treinamento 
de profissionais e gestores de saúde.  
.  Aquisições de insumos para saúde sexual e reprodutiva 
modernos com redução de custo e garantia de qualidade.
.  Apoio à pré-qualificação de fornecedores nacionais de 
medicamentos e insumos de planejamento reprodutivo, para 
que possam acessar os mercados internacionais de forma 
competitiva.

APOIO À PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DE DADOS POPULACIONAIS 
.  Estímulo à produção de dados e indicadores sociodemográficos de 
qualidade, confiáveis e desagregados.
.  Subsídio a entes públicos na tomada de decisões estratégicas 
orientadas por evidências em áreas de planejamento e gestão.
.  Apoio ao desenvolvimento de políticas públicas com foco em 
mulheres, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.
.  Suporte a iniciativas voltadas à sustentabilidade e meio ambiente, 
urbanização e cidades sustentáveis.
.  Análises e estudos em dinâmica populacional e suas implicações 
para o  desenvolvimento sustentável.

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS JOVENS 
.  Promoção dos direitos de jovens e adolescentes para que alcancem 
seu pleno potencial e participem na construção de sociedades mais 
sustentáveis e justas, aproveitando o bônus demográfico.
.  Desenvolvimento de capital humano, empregabilidade e 
competências socioemocionais em grupos em vulnerabilidade.
.  Formação em cidadania, projetos de vida, educação para a 
sexualidade e prevenção da gravidez não-intencional na adolescência.
.  Ações de responsabilidade social em questões geracionais, de 
violência de gênero, equidade étnico-racial, inclusão de mães 
adolescentes, jovens com deficiência e no sistema socioeducativo.

ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE 
REPRODUTIVA E AOS DIREITOS
.  Promoção e defesa do direito de mulheres decidirem se e 
quando ter filhos, o número e o intervalo entre as gestações. 
.  Apoio em ações para reduzir gravidezes não planejadas, 
incluindo gravidez na adolescência.
.  Prevenção de  infecções sexualmente transmissíveis, 
incluindo HIV.
.  Promoção e defesa do direito à maternidade segura.
.  Apoio a ações para a redução das mortes maternas evitáveis.
.  Apoio na implementação de ações de educação em 
sexualidade nas escolas e serviços de saúde. 

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE

SAÚDE E
BEM-ESTAR

DE GÊNERO
IGUALDADE

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA
TERRESTRE

INSTITUIÇÕES
EFICAZES

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
DE GÊNERO E RAÇA
.  Contribuições técnicas para implementação de políticas e iniciativas 
para promoção de direitos de adolescentes, mulheres, pessoas 
negras, indígenas, pessoas LGBT e migrantes. 
.  Atenção a mulheres, adolescentes e jovens vítimas de violência 
sexual, no âmbito da saúde.
.  Direitos de jovens indígenas e afrodescendentes, de meninas 
adolescentes e mulheres jovens.

COOPERAÇÃO SUL-SUL
.  Sistematização e disseminação de boas práticas brasileiras 
para países do Sul.
.  Articulação estratégica entre países.
. Troca de experiências para busca de soluções inovadoras.


