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APRESENTAÇÃO

O presente relatório visa expor os resultados do trabalho de consultoria presta-
da ao Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), no âmbito da cooperação 
do UNFPA com a Prefeitura Municipal de Salvador, para o mapeamento do perfi l 
da população jovem e das ações do poder público municipal voltadas a esse seg-
mento da população.

O trabalho foi desenvolvido nos meses de setembro, outubro e novembro de 
2012 e contou com a colaboração do Observatório Capixaba de Juventude, re-
presentado por Maxlander Dias Gonçalves, na análise dos dados e elaboração do 
relatório.

O objetivo central do trabalho ora apresentado é o de subsidiar a Prefeitura 
Municipal de Salvador na elaboração de uma Política Municipal de Juventude que 
responda aos anseios e às necessidades da população jovem soteropolitana e que 
esteja em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Juventude.

Na primeira parte do documento introduzimos a discussão acerca da juventu-
de e das políticas de juventude, em que estão expostos os objetivos do trabalho e 
a metodologia utilizada.

Na segunda parte é apresentado o perfi l da população jovem de Salvador, em 
seus aspectos demográfi cos, educacionais, ocupacionais, de saúde e mortalidade, 
de participação e organização social, além das demandas juvenis identifi cadas e a 
opinião dos entrevistados acerca da realidade da juventude de Salvador.

A terceira parte expõe os resultados do mapeamento das ações do poder públi-
co municipal voltadas, direta ou indiretamente, para a população jovem.

Na última parte são apresentadas as considerações e recomendações que 
possam subsidiar a construção da Política Municipal de Juventude.
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Pensar a juventude a partir da 

contemporaneidade não é das tarefas 

mais fáceis. Essa faixa geracional 

atravessou os tempos provocando 

questionamentos e indagações 

para muitos teóricos. A violência, as 

delinquências, o uso de drogas e todo tipo 

de comportamento “desviado e vulnerável” 

propiciaram reflexões equivocadas no 

âmbito da implementação de políticas 

públicas. 

8



INTRODUÇÃO

Pensar a juventude a partir da contemporaneidade não é das tarefas mais fáceis. 
Essa faixa geracional atravessou os tempos provocando questionamentos e in-
dagações para muitos teóricos. A violência, as delinquências, o uso de drogas e 
todo tipo de comportamento “desviado e vulnerável” propiciaram reflexões equi-
vocadas  no  âmbito  da  implementação  de  políticas  públicas. Muitas gerações 
desenvolveram-se sob esse raciocínio, apesar de movimentos juvenis libertários e 
vanguardistas sempre demarcarem posição contrária à essa visão.

Tido também como um período de espera, a tal geração do futuro foi alvo de ini-
ciativas protecionistas, embasadas em aspectos tutelares. Gerações foram mol-
dadas à sociedade adulta para cumprirem papéis sociais previamente defi nidos.

Tendo como referência central o conceito de socialização, esta 
abordagem sugere que a transição é demarcada por etapas 
sucessivamente organizadas que garantem a incorporação pelo jovem 
dos elementos socioculturais que caracterizam os papéis típicos do 
mundo adulto (trabalhador, chefe de família, pai e mãe, entre outros): 
à frequência à escola se somaria, em primeiro lugar, a experimentação 
afetivo-sexual, que seria sucedida progressivamente pela entrada no 
mercado de trabalho, pela saída da casa dos pais, pela constituição de 
domicílio próprio, pelo casamento e pela parentalidade. Ao fi nal deste 
processo, o jovem-adulto adentraria uma nova fase do ciclo da vida, 
cuja marca distintiva seria a estabilidade (CASTRO, 2008, p.9).

Enfi m, essas compreensões do jovem problema ou da fase preparatória ainda 
estão presentes no cotidiano, no imaginário social e nas políticas públicas. Todavia, 
emerge na história brasileira uma percepção mais ampla sobre os direitos juvenis, 
a partir do debate sistemático dos marcos legais, que ganhou fôlego em fi ns da 
década de 1990.

O jovem, na realidade brasileira, caracterizada pelas profundas desigualdades 
sociais, passa a ser compreendido dentro de algumas delimitações necessárias 
para o entendimento das diversidades juvenis e das especifi cidades de cada ciclo 
de vida. Dos 15 aos 29 anos, a Política Nacional de Juventude defi ne três catego-
rias que focalizam as ações imediatas de superação das adversidades e da garan-
tia de direitos: de 15 a 18 anos (jovem adolescente); de 19 a 24 anos (jovem); de 25 
a 29 anos (jovem adulto).
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O Brasil nunca antes teve tantos jovens. Muito provavelmente, por conta do 
envelhecimento, das baixas taxas de natalidade e do alto índice de homicídios da 
atualidade, não voltaremos a esse patamar. Esse bônus demográfi co, que poderia 
ser o ponto de partida para uma transformação nacional, vinha sendo perdido em 
decorrência da falta de visão teórica, de modelos econômicos adotados e planeja-
mento estratégico equivocado.

O desenvolvimento efetivo do País depende da ampla inserção desses atores 
na sociedade brasileira. Tem-se, então, um grande desafi o pela frente. Essa refle-
xão, feita por muitos teóricos, militantes e gestores no início deste século, propi-
ciou um novo passo, mais audacioso, na efetivação das políticas públicas. Fruto 
desse processo histórico, surge a Secretaria Nacional de Juventude.

Essas ideias ganharam maior densidade no País a partir de 2004, 
quando se iniciou, em nível federal, um amplo diálogo sobre a 
necessidade de se instaurar uma política nacional voltada para esse 
público. No início de 2005, foram criados a Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ), o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e 
um “programa de emergência” voltado para jovens entre 18 e 24 
anos que estavam fora da escola e do mercado de trabalho. Esse 
arranjo institucional pretendeu atender a três objetivos: i) articular 
as ações federais voltadas ao público juvenil (majoritariamente 
destinadas aos jovens de baixa renda); ii) promover a participação 
dos representantes dos vários grupos e organizações de jovens 
na reflexão e formulação da política de juventude; e iii) melhorar 
as condições de vida dos jovens em situação de vulnerabilidade 
social extrema, por meio de transferências de renda e de ações 
de elevação dos índices de alfabetização, de escolaridade e de 
qualifi cação profi ssional – escopo original do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (ProJovem) –, na perspectiva de melhorar suas 
chances de inserção no mundo do trabalho (CASTRO, 2008, p.30).

Conforme o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) se fortalece no debate 
e na formulação de políticas públicas, acentua-se a luta por marcos regulatórios 
mais objetivos, a fi m de dirimir o atual quadro de exclusão.

O Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) tem o papel de 
formular diretrizes, discutir prioridades e avaliar programas e 
ações governamentais voltadas para jovens, baseado no diálogo 
entre a sociedade civil e os membros do Governo. Tem caráter 
consultivo, é formado por representantes do poder público e da 
sociedade. Hoje, é composto por sessenta conselheiros, dos 
quais vinte são indicados pelo poder público e quarenta pela 
sociedade civil, representantes de grupos, redes e movimentos 
juvenis e organizações que trabalham com jovens (Texto Base, 2ª 
Conferência Nacional de Juventude, p.4).



INTRODUÇÃO

Com a consolidação dos trabalhos da Secretaria e do Conselho Nacional de 
Juventude foi possível realizar duas conferências nacionais, cujos debates e for-
mulações têm servido de base para fazer avançar uma agenda juvenil no País. A 
1ª Conferência, realizada em 2008, convocou os jovens a levantarem bandeiras 
e darem visibilidade à diversidade juvenil. Ao fi nal dessa Conferência foi proferi-
da a aprovação da Emenda Constitucional nº 65, que inclui o termo “jovem” na 
Constituição, assegurando prioridade no acesso a direitos constitucionais como 
educação, saúde e cultura. É, de fato, um marco importante, pois, efetivamente, o 
Estado brasileiro passa a reconhecer as necessidades desse segmento e a com-
preender que é preciso garantir seus direitos.

O debate atual tem girado em torno do Estatuto da Juventude1 (Projeto de 
Lei nº 4.529/2004) e seus desdobramentos. A criação do Sistema Nacional de 
Juventude e a elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Juventude – pre-
vistos no mesmo Projeto de Lei – propiciaram, defi nitivamente, as condições de 
transformação do atual quadro. Esse marco regulatório revelou-se de grande im-
portância e necessário para estabelecer as matrizes com vistas à superação das 
desigualdades geracionais. A tendência é que, com a aprovação do Estatuto da 
Juventude, as gestões sejam compelidas a adequar suas ações. Neste fato é que 
reside a esperança de muitos jovens brasileiros.

No âmbito estadual, a Política de Juventude vem sendo estruturada e im-
plementada sob a responsabilidade da Coordenação de Políticas de Juventude 
(Cojuve), ligada à Secretaria de Relações Institucionais do Governo Estadual. Um 
documento importante elaborado na Bahia é o Plano Estadual de Juventude, fru-
to de conferências territoriais (territórios de identidade) e do esforço de muitos 
jovens no debate e na formulação de indicadores para a garantia dos direitos ju-
venis. Aprovado em 2011 (Lei 12361/11), sua execução se dará ao longo de doze 
anos. Em sua relação com os municípios, o Plano defi ne em seu Art. 4º, § 2º:

Benefi ciar-se-ão prioritariamente dos programas e projetos 
coordenados e subsidiados pelo Poder Executivo Estadual os 
Municípios que, com base no Plano Estadual de Juventude, 
elaborarem planos decenais correspondentes e constituírem, no 
prazo de 04 (quatro) anos contados a partir da vigência desta 
Lei, órgãos gestores e conselhos municipais de juventude (Plano 
Estadual de Juventude da Bahia, 2011). 

O Plano Estadual de Juventude delimita cinco eixos norteadores para a exe-
cução da política. Usa como balizador o Projeto de Lei do Plano Nacional de 
Juventude, de 2004. Na 2ª Conferência Nacional de Juventude alguns eixos foram 

1 Este estudo foi fi nalizado em novembro de 2012, antes da sanção do Estatuto da Juventude, e deve ser 
considerado neste marco. O Estatuto foi sancionado em 05 de agosto de 2013. A Lei nº 12.852/2013 dispõe 
sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude, além de criar o 
Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). O  Estatuto faz com que os direitos já previstos em lei, como 
educação, trabalho, saúde e cultura, sejam aprofundados para atender às necessidades específi cas dos 
jovens, respeitando as suas trajetórias e diversidade, ao mesmo tempo em que assegura novos direitos, como 
os direitos à participação social, ao território, à livre orientação sexual e à sustentabilidade sejam assegurados 
pela legislação. Em seu texto, o Estatuto defi ne os princípios e diretrizes para o fortalecimento e a organização 
das políticas de juventude, em âmbito federal, estadual e municipal. Isso signifi ca que estas políticas se tornam 
prerrogativas do Estado, e não só de governos.  A partir de agora serão obrigatórios a criação de espaços 
para ouvir a juventude, estimulando sua participação nos processos decisórios, com a criação dos Conselhos 
Estaduais e Municipais de Juventude.
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revisitados e atualizados2, contudo, sem prejuízo algum aos Planos Estaduais, 
como o da Bahia, por exemplo.

I – Eixo Orientador I: Emancipação e autonomia juvenil: a) Diretriz 
1: Incentivo permanente à educação; b) Diretriz 2: Formação para o 
trabalho e garantia de emprego e renda;

II – Eixo Orientador II: Bem-estar juvenil: a) Diretriz 1: Promoção 
da saúde integral do jovem; b) Diretriz 2: Vida segura; c) Diretriz 
3: Incentivo ao desporto, acesso ao lazer e preservação do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado;

III – Eixo Orientador III: Desenvolvimento da cidadania e 
organização juvenil: a) Diretriz 1: Política e participação; b) Diretriz 2: 
Engajamento e organização juvenil;

IV – Eixo Orientador IV: Apoio à criatividade juvenil: a) Diretriz 1: 
Estímulo à produção cultural e acesso aos bens da cultura; b) 
Diretriz 2: Desenvolvimento tecnológico e comunicação;

V – Eixo Orientador V: Reconhecimento das diversidades: a) Diretriz 
1: Jovem negro e negra; b) Diretriz 2: Jovem indígena; c) Diretriz 
3: Jovem rural; d) Diretriz 4: Jovem defi ciente; e) Diretriz 5: Jovem 
Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti e Transexual – LGBT; f) Diretriz 
6: Jovem mulher; g) Diretriz 7: Jovem em conflito com a lei ou em 
restrição de liberdade (Plano Estadual de Juventude da Bahia, 2010, 
p.2 e 3).

O Conselho Estadual de Juventude da Bahia (Cejuve) tem elevado grau de im-
portância na realização do controle social permanente, propiciando novos olhares 
sobre a política pública, cobrando do Estado a execução efetiva do Plano Estadual 
de Juventude e gerando mobilização social entre os jovens nos municípios. Criado 
em 2008 (pelo Decreto nº 11.261), este órgão consultivo de gestão colegiada pos-
sui sessenta membros, sendo dez titulares e dez suplentes do poder público, vinte 
titulares e vinte suplentes da sociedade civil.

2 Os eixos trabalhados hoje em nível federal são: Direito ao Desenvolvimento Integral: educação, trabalho, 
cultura, comunicação; Direito ao Território: cidade, campo, transporte, meio ambiente e comunidades 
tradicionais; Direito à Experimentação e Qualidade de Vida: saúde, esporte, lazer e tempo livre; Direito à 
Diversidade e à Vida Segura: segurança, valorização e respeito à diversidade e direitos humanos; Direito à 
Participação.
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INTRODUÇÃO

O cenário nacional e estadual, exposto acima, reforça a necessidade de avan-
çar, no âmbito municipal, na discussão acerca de uma Política Municipal de 
Juventude. Em 2001, foi construído um importante documento – a Agenda Social 
da Juventude de Salvador –, com o apoio da Organização das Nações Unidas para 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Secretaria de Planejamento, Ciência 
e Tecnologia do Estado da Bahia, sob a coordenação da Fundação Luís Eduardo 
Magalhães e com a participação da sociedade civil. A Agenda visava subsidiar os 
governos na implementação de políticas públicas para a juventude. No entanto, 
apesar do pioneirismo da iniciativa, a Agenda não envolveu gestores municipais 
e não foi devidamente apropriada como documento balizador na formulação e 
implementação de políticas de juventude, seja na esfera estadual ou municipal.

A criação do Grupo de Trabalho Intersecretarial da Prefeitura Municipal de 
Salvador, que, em parceria com o UNFPA, planeja e executa ações estratégicas vi-
sando o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), possibilitou 
novas reflexões sobre a realidade dos jovens soteropolitanos. Ao analisar os avan-
ços e desafi os da parceria estabelecida desde 2008, este grupo de trabalho cons-
tatou a necessidade de contribuir para a construção de uma Política Municipal de 
Juventude.

Urge, portanto, a necessidade de que seja ampliada a discussão acerca da po-
lítica pública de juventude em Salvador, pois a consolidação de políticas de juven-
tude como políticas de Estado só será possível com a corresponsabilização dos 
três entes federados. É no intuito de responder a essa demanda que o trabalho 
apresentado se insere.
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OBJETIVOS

1. Levantar informações sobre o perfi l das juventudes de Salvador, analisando 
características, demandas e tendências;

2. Levantar ações do poder público municipal voltadas à juventude, identifi can-
do características, entraves, perspectivas e relacionando a oferta de progra-
mas e projetos com as demandas identifi cadas;

3. Apresentar recomendações que possam auxiliar na construção de uma 
Política Municipal de Juventude, alinhada com as diretrizes e marcos legais 
e normativos da Política Nacional e em consonância com as necessidades 
locais.
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A boa articulação do UNFPA com a 

Prefeitura Municipal de Salvador, o 

apoio do escritório local do UNFPA em 

Salvador e da Assessoria de Relações 

Internacionais da Prefeitura Municipal 

de Salvador (ARI), além da capacidade 

técnica dos entrevistados, foram aspectos 

positivos para a execução do trabalho.
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METODOLOGIA

A metodologia proposta no Plano de Trabalho foi ajustada no decorrer das ativida-
des, visando responder aos desafi os e oportunidades encontrados.

Entre os principais aspectos difi cultadores do trabalho estão: o tempo disponí-
vel para sua realização, o momento político de transição, a difi culdade em acessar 
os gestores das políticas municipais e a precária disponibilização de informações 
secundárias nos sítios das secretarias e órgãos da Prefeitura. Em contrapartida, 
a boa articulação do UNFPA com a Prefeitura Municipal de Salvador, o apoio do 
escritório local do UNFPA em Salvador e da Assessoria de Relações Internacionais 
da Prefeitura Municipal de Salvador (ARI), além da capacidade técnica dos entre-
vistados, foram aspectos positivos para a execução do trabalho.

Será apresentado a seguir o percurso metodológico realizado. O trabalho foi di-
vidido em três etapas: Planejamento; Mapeamento do Perfi l da População Jovem 
de Salvador e Mapeamento das Ações do Poder Público Municipal Voltadas à 
Juventude.

1. Planejamento do trabalho
Tendo em vista o escopo do trabalho previsto no Termo de Referência, foi ela-

borado um Plano de Trabalho com detalhamento das atividades, procedimentos 
metodológicos e cronograma de trabalho, analisado pelo UNFPA e pela Assessoria 
de Relações Internacionais (ARI) da Prefeitura de Salvador. Na execução das ações 
foram realizadas reuniões para alinhamento do trabalho. 

2. Mapeamento do Perfi l da População Jovem de Salvador
O perfi l da população jovem de Salvador foi mapeado por meio do levantamen-

to, sistematização e análise de dados secundários, conforme as etapas abaixo 
descritas:

2.1 Cadastro de fontes e variáveis e criação de um banco de dados
A primeira atividade realizada foi a elaboração de um cadastro de fontes e va-

riáveis, com identifi cação, caracterização e descrição preliminar das fontes neces-
sárias para o mapeamento, identifi cando variáveis, abrangência, possíveis cruza-
mentos e as possibilidades de formas de apresentação dos dados. O cadastro de 
fontes e variáveis serviu de referência na construção de um banco de dados.

2.2 Levantamento de dados
Identifi cadas as fontes e variáveis e montado o banco de dados, foi realizada a 

coleta dos dados pela internet.
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2.3 Sistematização e análise de dados
Os dados levantados foram sistematizados no Excel, a partir de sua classifi -

cação por área: aspectos gerais do município, características da população, edu-
cação, ocupação e renda, saúde e mortalidade, organização social e demandas 
identifi cadas.

3 Mapeamento das ações do poder público municipal voltadas à juventude
Para o mapeamento das ações da Prefeitura Municipal de Salvador que te-

nham como benefi ciários, diretos ou indiretos, os jovens, foram levantados dados 
secundários e primários, visando identifi car e analisar o escopo das ações, objeti-
vos, abrangência, avanços e desafi os da implementação, bem como a percepção 
de gestores e técnicos acerca da juventude e das políticas públicas de juventude. 
Foi realizado também, de modo exploratório e complementar ao trabalho, um le-
vantamento preliminar da atuação das organizações da sociedade civil voltada 
para a juventude. Para tanto, foram realizadas as seguintes atividades:

3.1 Cadastro de fontes e variáveis e criação de um banco de dados
Tratou-se de identifi car, caracterizar e descrever preliminarmente as fontes ne-

cessárias para o mapeamento das ações voltadas à juventude, com identifi cação 
do desenho dos programas e projetos. Esse cadastro de fontes foi referência para 
a elaboração dos formulários de cadastro das ações.

3.2 Levantamento de dados
O levantamento de dados foi orientado pelos formulários de cadastro das 

ações do poder público e das organizações sociais (Anexos I e II), preenchido por 
meio de levantamento de dados secundários e complementados pela coleta de 
dados primários entre os gestores e técnicos das ações. Importa destacar a precá-
ria disponibilização de informações nos sítios da internet da Prefeitura Municipal 
e a necessidade de levantamento de dados primários nas diversas secretarias e 
órgãos municipais. Com exceção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (Secult), grande parte das secretarias e órgãos não disponibiliza 
na internet informações acerca das ações realizadas. Algumas secretarias sequer 
dispõem de um sítio na internet.

3.3 Mapeamento dos atores-chave para interlocução e realização
do trabalho
Com a colaboração do UNFPA e da Assessoria de Relações Internacionais e 

por meio de pesquisas na internet, foram identifi cados e contatados atores-chave 
da Prefeitura de Salvador e representantes da sociedade civil, com a fi nalidade de 
apresentar o trabalho a ser realizado, encaminhar o formulário de cadastro das 
ações e agendar entrevistas semiestruturadas.

3.4 Elaboração do roteiro de entrevistas semiestruturadas
O roteiro de entrevistas semiestruturadas (Anexo III) foi elaborado com o ob-

jetivo de qualifi car o levantamento inicial, compreender os avanços e desafi os 
encontrados na implementação das ações, a percepção de gestores e técnicos 
municipais e os representantes da sociedade civil organizada acerca das juventu-
des e das ações voltadas a elas, visando levantar suas sugestões para a Política 
Municipal de Juventude.
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METODOLOGIA

3.5 Levantamento de dados primários – Realização de entrevistas 
semiestruturadas
Foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas com gestores e técni-

cos municipais, com um total de 26 entrevistados, nas seguintes secretarias e 
órgãos: Superintendência de Políticas para Mulheres (SPM), Secretaria Municipal 
de Reparação (Semur), Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à 
Violência (Susprev), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secult). Foram realizadas ainda três en-
trevistas semiestruturadas com representantes das seguintes organizações 
da sociedade civil: Casa do Sol Padre Luís Lintner, Coordenadoria Ecumênica de 
Serviços (Cese) e Cipó Comunicação Interativa.

Tendo em vista o método utilizado e o número de entrevistas realizadas3, o re-
sultado não autoriza generalizações, contribuindo apenas para indicar percepções, 
demandas e opiniões dos entrevistados, seus aspectos comuns e contraditórios.

3.6 Sistematização e análise dos dados
A sistematização e análise dos dados foram realizadas com a ajuda do Excel. 

A análise teve como objetivos: identifi car as tipologias de ações, as diretrizes das 
políticas públicas existentes e sua relação com as diretrizes da política nacional e 
estadual de juventude, a relação entre a demanda identifi cada no mapeamento do 
perfi l das juventudes e as ações realizadas pela Prefeitura Municipal.

3 Considerando o prazo para a realização do trabalho, a amostra foi defi nida sistematicamente de modo a 
alcançar ao menos um gestor de política pública de juventude em cada uma das secretarias municipais da área 
social. Na sociedade civil organizada, foram contatados seis coordenadores de organizações da sociedade civil 
e/ou jovens de movimentos organizados (Casa do Sol Padre Luís Lintner, CESE, Cipó Comunicação, Mídia 
Periférica, Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria) e Rede de Protagonistas em Ação de Itapagipe 
(Reprotai), sendo possível a realização de entrevistas com três deles.
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A população jovem economicamente 

ativa (PEA jovem) de Salvador é de 65% da 

população jovem total, o que representa 

quase 500 mil jovens. Da PEA jovem, 78% 

estavam ocupados, de acordo com o 

Censo 2010, mas a taxa de desocupação 

de 22% é maior que a média apresentada 

no Estado da Bahia, de 17,8%.
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I. PERFIL
da população 
jovem de Salvador 

1. Aspectos gerais – Salvador
Salvador é a capital do Estado da Bahia. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), a cidade tem área de 324,5 km² e fi ca a 8 m de alti-
tude. Foi instalada em 1549, sendo uma das mais antigas do País. A densidade de-
mográfi ca de Salvador é de quase 4 mil habitantes por quilômetro quadrado (hab./
km²), a maior da Região Metropolitana, sendo seguido por Lauro de Freitas, com 
cerca de 3 mil hab./km². Desde a década de 1970, a taxa de urbanização é superior 
a 99%. Segundo dados do Censo, a população rural era de 731 pessoas em 2010.

O Índice de Desenvolvimento Humano de Salvador (IDH), em 2000, era de 
0,805, com 30,7% de percentual de pobreza, segundo o Atlas de Desenvolvimento 
Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam que o 
Produto Interno Bruto (PIB) em 2005 era composto em 66,6% pelo setor de ser-
viços, em 17,7% pela indústria e em 0,1% em agropecuária. O PIB per capita é de 
quase R$ 11 mil reais, abaixo do valor do PIB per capita no Brasil, que é cerca de 
R$ 17 mil reais.

A população total do município era de 1 milhão de habitantes em 1970, passan-
do a pouco mais de 2 milhões em 1991 e chegando aos atuais 2.676.656 pessoas, 
distribuídas em 858.887 domicílios particulares permanentes. A taxa de cresci-
mento foi maior entre 1991 e 2000 que na década seguinte (1,95 e 0,91, respecti-
vamente), indicando uma desaceleração do crescimento populacional. O aumento 
do índice de envelhecimento, de 10,6 em 1991, para 29,7 em 2010, também reflete 
essa tendência.

O estudo da UNFPA “A juventude brasileira no contexto atual e cenário futuro” 
(2010, p.90) revela que, entre 1980 e 2000, o maior declínio no nível da fecundidade 
foi observado justamente na Região Metropolitana de Salvador.
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As alterações populacionais podem ser observadas no gráfi co abaixo, compa-
rando as pirâmides etárias de 2000 e 2010.

GRÁFICO 1: Distribuição etária da população por sexo, Salvador (BA) 2000/2010
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Fonte: IBGE, Censos Demográfi cos: 2000 e 2010. Elaboração: SEI/DIPEQ/COPESP. Dados sistematizados a partir do BME: 2000.

Analisando a distribuição etária da população do município e dos Aglomerados 
Subnormais (AS)4, percebemos maior concentração de crianças, adolescentes e jo-
vens e menor presença de adultos e idosos nos Aglomerados Subnormais, em com-
paração com os dados gerais do município. O Censo 2010 revela que a população da 
cidade distribui-se por grupos de idade da seguinte forma: crianças e adolescentes 
(0 a 14 anos) somam 21% da população de Salvador, sendo 24% da população dos 
Aglomerados Subnormais; jovens (15 a 29 anos) representam 28% em Salvador e 
29% em Aglomerados Subnormais; a população adulta é de 42% em Salvador e 40% 
em Aglomerados Subnormais e a idosa (acima de 60 anos) soma 9% em Salvador 
contra 7% em Aglomerados Subnormais, conforme gráfi co a seguir.

GRÁFICO 2: População residente em domicílios particulares ocupados, por gru-
pos de idade, segundo a situação do domicílio, Salvador (BA) – 2010
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  15 a 29 anos   30 a 59 anos   60 anos ou mais

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados do Universo

4 Salvador possui 242 Aglomerados Subnormais, que são áreas delimitadas pelo IBGE a partir de um conjunto 
de no mínimo 51 unidades habitacionais carentes de serviços públicos essenciais, com impasses fundiários e 
dispostos de forma desordenada e densa.
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A população da cidade é composta por 53% de mulheres e 47% de homens, o 
que signifi ca que para cada 100 mulheres há 87,5 homens. A diferença no índice 
de envelhecimento por gênero é grande: 21,23 para homens e 38,42 para mulheres.

Quanto à cor ou raça, 18,9% da população de Salvador se declara branca, per-
centual que é de apenas 11% em Aglomerados Subnormais. Os negros (pretos e 
pardos) são a maioria da população do município, somando 79,5%, e chegando a 
87,4% da população dos Aglomerados Subnormais. Os dados revelam ainda que, 
enquanto apenas 19,2% da população branca de Salvador reside em Aglomerados 
Subnormais, mais de 40% da população preta da cidade ocupa esses territórios. 
Importa destacar que 7.532 pessoas se declararam indígenas. É preciso, no en-
tanto, relativizar essas declarações enquanto sinônimo de origem étnica, visto que 
muitos declaram sua condição considerando aspectos fenotípicos e não identitá-
rios ou étnicos. A tabela a seguir expõe detalhadamente os dados de cor e raça.

TABELA 1: População residente em domicílios particulares ocupados, por cor ou 
raça, segundo a situação do domicílio, Salvador (BA) – 2010

COR OU RAÇA

MUNICÍPIO AGLOMERADOS SUBNORMAIS % DA 
POPULAÇÃO 

DO MUNICÍPIO 
RESIDENTE EM 
AGLOMERADOS 
SUBNORMAIS

TOTAL % TOTAL %

Branca 503945 18,9 96630 11 19,2

Preta 741750 27,8 301820 34,2 40,7

Parda 1378830 51,7 469418 53,2 34

Amarela 35702 1,3 12070 1,4 33,8

Indígena 7532 0,3 2252 0,3 29,9

Sem declaração 319 0 14 0 4,4

Total 2.668.078 100 882.204 100 33,1

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados do Universo

Dados do Observatório da Discriminação Racial, Violência Contra a Mulher e 
LGBT de Salvador, ligado à Secretaria Municipal de Reparação, revelam que, ape-
sar da presença majoritária de negros na população do município, os atos dis-
criminatórios têm números assustadores. Apenas no Carnaval foram registradas 
470 ocorrências nas ações realizadas nos circuitos Campo Grande, Barra-Ondina 
e Pelourinho. Os casos de discriminação racial representam 65% das denúncias, 
seguido de violência contra a mulher, com 30%, e contra o público LGBT, com 5%.

Esse panorama geral dos indicadores populacionais de Salvador nos auxiliará 
na compreensão da especifi cidade da população jovem, que analisaremos a seguir.

2. Características da população jovem
2.1 Aspectos populacionais
A população jovem (15 a 29 anos) residente em domicílios particulares de 

Salvador é de 751.337 pessoas, ou seja, 28% da população. Desses, 259.070 resi-
dem em Aglomerados Subnormais, o que representa um a cada três jovens.
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Sobre os jovens residentes em Aglomerados Subnormais incidem situações 
de vulnerabilidades5 para além da precariedade de infraestrutura e difi culdade de 
acesso a bens e serviços públicos. Os jovens residentes nessas áreas estão su-
jeitos a violências simbólicas, expressas em preconceitos raciais e sociais, crimi-
nalizações e discriminações, que confi guram desafi os e difi culdades peculiares e 
adicionais à sua inclusão social e territorial.

A grande maioria da população jovem de Salvador se declara negra. Os pretos 
e pardos somam 81,4%. Quase dois mil jovens se declaram indígenas, e mais de 
dez mil, amarelos, como demonstra a tabela abaixo.

TABELA 2: População jovem (15 a 29 anos) residente, por cor ou raça – Salvador 
(BA) 2010

COR OU RAÇA POPULAÇÃO JOVEM %

Branca 128.076 17

Preta 224.280 29,8

Parda 388.813 51,6

Amarela 10.714 1,4

Indígena 1.903 0,3

Total 753.786 100

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados do Universo

A distribuição da população jovem por gênero revela que as mulheres estão em 
número superior, sendo 52,2%.

2.2 Aspectos educacionais
O município de Salvador vem alcançando a cada década a redução signifi cativa 

da população não alfabetizada com mais de 10 anos de idade, estando hoje bem 
abaixo da média do Estado da Bahia, que tem taxa de analfabetismo de 15,4%. No 
entanto, importa destacar que ainda há cerca de 90 mil analfabetos com mais de 
10 anos de idade em Salvador.

Conforme a tabela a seguir, jovens de 15 a 29 anos têm o menor percentual de 
analfabetismo entre os grupos etários: média de 1,5%. Em números absolutos, no 
entanto, é importante destacar que há cerca de 11 mil jovens analfabetos na cidade.

Os maiores percentuais de analfabetismo estão entre os idosos e entre as 
crianças de 5 a 9 anos de idade (12,2% e 27,1%, respectivamente). As taxas de 
analfabetismo são maiores nos Aglomerados Subnormais em comparação com 
as taxas gerais de Salvador.

Esses dados revelam a necessidade de continuidade das ações de educação 
de jovens e adultos, com ênfase nos Aglomerados Subnormais, da melhoria da 
qualidade de ensino nas séries iniciais do nível fundamental, bem como ações de 
inclusão escolar e combate à evasão.

5 O conceito de vulnerabilidade usado neste trabalho refere-se às situações de desigualdade de oportunidades, de 
acesso a bens e serviços públicos e de valoração social. Não usamos a expressão como sinônimo de fragilidade, 
pois reconhecemos também o potencial de resistência dos indivíduos ou grupos em situação de vulnerabilidade.

24  |   JUVENTUDE E POLÍTICAS PÚBLICAS EM SALVADOR (BA)



PERFIL DA POPULAÇÃO JOVEM DE SALVADOR      CAPÍTULO 1

TABELA 3: Pessoas com 5 anos ou mais de idade, por condição de alfabetização 
e grupos de idade, residentes em domicílios particulares ocupados, Salvador (BA) 
2010

GRUPOS DE IDADE

ALFABETIZADAS NÃO ALFABETIZADAS

N° EM AS
N° EM 

SALVADOR
% EM AS

% EM 
SALVADOR

N° EM AS
N° EM 

SALVADOR
% EM AS

% EM 
SALVADOR

5 a 9 anos 46.811 130.123 67,5 72,9 22.525 48.277 32,5 27,1

10 a 14 anos 77.198 202.080 95,9 96,9 3.288 6.559 4,1 3,1

15 a 19 anos 78.238 212.793 98,1 98,5 1.550 3.188 1,9 1,5

20 a 29 anos 175.627 527.763 98,0 98,6 3.655 7.593 2,0 1,4

30 a 39 anos 153.714 467.768 96,3 97,6 5.831 11.449 3,7 2,4

40 a 49 anos 110.098 359.317 93,3 96,0 7.852 15.053 6,7 4,0

50 a 59 anos 66.107 249.389 89,2 94,1 7.968 15.707 10,8 5,9

60 anos ou mais 45.054 215.890 77,1 87,8 13.365 30.049 22,9 12,2

Total 752.847 2.365.123 91,9 94,5 66.034 137.875 8,1 5,5

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados do Universo.

A análise dos dados da Tabela 4, que se segue, indica a frequência escolar e 
revela que a evasão se intensifi ca após os 14 anos de idade, período de transição do 
ensino fundamental para o médio e também início da juventude. Cerca de 14% dos 
jovens que têm entre 15 e 17 anos estão fora da escola. O percentual de frequência 
à escola cai ainda mais na faixa etária de 18 a 24 anos. Programas de incentivo ao 
ingresso e permanência no ensino médio e superior são importantes para reverter 
esses indicadores.

TABELA 4: População residente que frequentava escola ou creche, por grupos de 
idade, Salvador (BA) – 2010

GRUPOS DE IDADE POPULAÇÃO TOTAL
FREQUENTAVA ESCOLA OU CRECHE

N° %

0 a 3 anos 132746 39116 29,5

4 ou 5 anos 67293 59566 88,5

6 anos 33599 31573 94

7 a 14 anos 319668 307042 96,1

15 a 17 anos 129653 111327 85,9

18 ou 19 anos 86168 47459 55,1

20 a 24 anos 251094 82191 32,7

25 anos ou mais 1655418 171121 10,3

Total 2675639 849395 31,7

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados da Amostra.

A informação de frequência escolar por curso colabora com a análise acerca 
da escolaridade. Apesar de não dispor da informação por faixa etária, importa des-
tacar que o número de pessoas que frequentavam o ensino superior é expressivo 
(mais de 120 mil pessoas), bem como a frequência à alfabetização de jovens e 
adultos: quase 12 mil pessoas, do total de cerca de 90 mil analfabetos, com mais 
de 10 anos de idade, estavam em processo de alfabetização.

Segundo dados da Secult, há mais de 20 mil alunos matriculados apenas no 
ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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TABELA 5: Pessoas que frequentavam escola ou creche, por curso que frequenta-
vam, Salvador (BA) – 2010

CURSO POPULAÇÃO TOTAL

Creche 23.213

Pré-escolar 72.791

Classe de alfabetização 47.759

Alfabetização de jovens e adultos 11.770

Fundamental 394.781

Médio 160.595

Superior de graduação 120.207

Especialização de nível superior, mestrado ou doutorado 18.277

Total 849.393

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados da Amostra.

2.3 Aspectos de ocupação e renda
Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE)6, no Estado da Bahia cerca de 82% dos jovens econo-
micamente ativos estão ocupados. No entanto, esse dado diz respeito à ocupação 
de qualquer atividade que gere algum tipo de renda, mas não qualifi ca a informação 
acerca dos tipos de ocupação da população jovem.

Dados sobre a proporção de jovens assalariados sem carteira de trabalho no 
Estado da Bahia indicam que 56,9% trabalham informalmente, sem garantias legais. 
A percentagem é alta, mas tem apresentado melhoras. Em 2004, por exemplo, essa 
porcentagem era de 63,1%.

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS) a taxa de desemprego dos jovens 
de 16 a 29 anos, em 2010, era de 27,4%, bem menor do que os 35% apresentados 
cinco anos antes. Entre as mulheres jovens, a taxa de desemprego é maior que entre 
os homens: 33% contra 21,9%. A taxa é maior também entre os jovens negros, de 
28,3%, se comparados aos 20,5% entre os não negros. A Tabela 6, a seguir, detalha 
esses dados.

TABELA 6: Taxa de desemprego dos jovens de 16 a 29 anos, por sexo, Região 
Metropolitana de Salvador (BA) 2005/2010 (em %)

ANO
SEXO RAÇA/COR

TOTAL
HOMENS MULHERES NEGROS NÃO NEGROS

2005 30,9 39,4 36,1 27,2 35

2010 21,9 33 28,3 20,5 27,4

Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED).
Obs.: Negros = pretos e pardos. Não negros = brancos e amarelos.

Quanto à situação de trabalho e estudo dos jovens de 16 a 29 anos na Região  
Metropolitana de Salvador, em 2010, 19,6% deles apenas estudavam, 17,1% estu-
davam e trabalhavam e/ou procuravam trabalho, 52% só trabalhavam e/ou procu-
ravam trabalho e outras condições somavam 11,3%, como pode ser observado na 
Tabela 7, a seguir. Observa-se também que entre 2005 e 2010 as porcentagens de 
jovens que se dedicavam apenas aos estudos ou apenas ao trabalho aumentaram 

6 Divulgados no Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 2010-2011 – Juventude (2011).
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e houve uma redução na porcentagem de jovens que conciliavam estudo e tra-
balho. Esse pode ser um indicador importante a ser considerado na elaboração, 
implementação e avaliação de políticas educacionais e de geração de emprego e 
renda para a população jovem.

TABELA 7: Situação de trabalho e estudo dos jovens de 16 a 29 anos, por cor/
raça, Região Metropolitana de Salvador(BA) 2005/2010 (em %)

ANO SÓ ESTUDA

ESTUDA E 
TRABALHA E/
OU PROCURA 

EMPREGO

SÓ TRABALHO 
E/OU PROCURA 

EMPREGO
OUTRAS

2005 16,7 24 48,9 10,4

2010 19,6 17,1 52 11,3

Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED).

Dados do Censo do IBGE indicam ainda que os jovens de Salvador são respon-
sáveis por cerca de 15% dos domicílios particulares, ou seja, quase 130 mil jovens 
são chefes de família e responsáveis pelas despesas domésticas. Desses, cerca 
de 56 mil são mulheres e quase 73 mil são homens.

A população jovem economicamente ativa (PEA jovem) de Salvador é de 65% 
da população jovem total, o que representa quase 500 mil jovens. Da PEA jovem, 
78% estavam ocupados, de acordo com o Censo 2010, mas a taxa de desocupa-
ção de 22% é maior que a média apresentada no Estado da Bahia, de 17,8%.

Quando analisamos o número de jovens ocupados em relação à totalidade da 
população jovem, temos apenas 50% de taxa de ocupação, como pode ser obser-
vado na Tabela 8.

Dentre os jovens na faixa etária de 15 a 19 anos, 21,1% estão ocupados e 64,8% 
são inativos economicamente. Entre aqueles que têm de 20 a 24 anos, 55,7% estão 
ocupados. Há quase 20% da população jovem entre 25 a 29 anos (jovens-adultos) 
inativos economicamente, enquanto 68,5% deles estão ocupados, como exposto 
na tabela a seguir.

TABELA 8: Jovens, por grupos de idade, condição de atividade e de ocupação na 
semana de referência – Salvador (BA) – 2010

GRUPOS 
DE IDADE

POPULAÇÃO 
TOTAL

PEA JOVEM*

% PEI JOVEM*
% OCUPADAS

% 
DESOCUPADAS

% TOTAL

15 a 19 anos 215.839 21,2 14,1 35,2 64,8

20 a 24 anos 251.094 55,7 16,4 72,1 27,9

25 a 29 anos 286.263 68,5 12,5 81 19

Total 753.196 50,6 14,3 64,9 35,1

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados da Amostra.
Obs.: PEA = População Economicamente Ativa – compreende a população disponível para o trabalho. 
PEI = População Economicamente Inativa – engloba a população incapacitada para o trabalho ou que não está à procura de emprego, 
incluindo os estudantes e os que cuidam de afazeres domésticos
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A inserção ocupacional é sempre menor na faixa etária de 15 a 19 anos, cres-
cendo na faixa seguinte (de 20 a 24 anos) e alcançando quase 85% de ocupa-
ção da PEA na faixa etária de 25 a 29 anos, conforme ilustra o gráfi co a seguir. 
Importante ressaltar que não há informações disponíveis sobre o rendimento mé-
dio dos jovens ocupados e que, apesar dos índices de ocupação, é alta a taxa de 
ocupados sem carteira de trabalho, indicando a precarização da ocupação juvenil.

GRÁFICO 3: Percentual de ocupação da população jovem total e da PEA Jovem, 
por grupos de idade, Salvador (BA) – 2010
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Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. Resultados da Amostra

2.4 Aspectos de saúde e mortalidade
Entre a população jovem de Salvador, há 120.959 pessoas, cerca de 16%, com 

defi ciência. As mulheres são 58% e os homens 42% entre os jovens com defi ciên-
cia. O desafi o da inclusão social dos jovens com defi ciência é exemplifi cado nas 
informações acerca da ocupação.

A taxa de ocupação geral entre os jovens com defi ciência é de 48,5%, inferior à 
taxa de ocupação da população jovem total de Salvador, que é de 50%. Se fi zermos 
o recorte por gênero, as desigualdades se agravam. Enquanto 52,8% dos jovens 
com defi ciência do sexo masculino estão ocupados, a taxa de ocupação das jo-
vens mulheres com defi ciências é de apenas 44,1%.

Informações acerca de mortalidade expostas na Tabela 9, a seguir, revelam a 
situação de vulnerabilidade em que se encontram os jovens de Salvador. Os indica-
dores do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde 
indicam que, no ano de 2009, 2.898 pessoas vieram a óbito por causas externas 
em Salvador, sendo que 1.731 dessas, cerca de 60%, tinham entre 15 e 29 anos.

A Taxa de Mortalidade Específi ca (TME) por causas externas, calculada pelo 
número de óbitos por 100 mil habitantes, chega a alarmantes 256,1 para os jovens 
na faixa etária de 20 a 24 anos. A TME por acidentes de trânsito é de 5,5, podendo 
ser considerada baixa em comparação com outras capitais7, como Vitória e São 
Paulo, com taxas de respectivamente 23,7 e 13,4.

7 Para fi ns comparativos, utilizamos as capitais da Região Sudeste como parâmetros, visto a visibilidade que é 
dada pelos meios de comunicação a elas, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. As comparações com Vitória 
se dão em decorrência da familiaridade da autora com as questões relativas à juventude e violência na Região 
Metropolitana de Vitória.
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TABELA 9: Óbitos e TME (Taxa de Mortalidade Específi ca) por causas externas, 
segundo faixa etária e causas, Salvador (BA) – 2009

GRUPOS 
DE IDADE

HOMICÍDIOS
ACIDENTES DE 

TRÂNSITO
SUICÍDIO

EVENTO. 
INTERNAÇÃO INDET.

DEMAIS CAUSAS 
EXTERNAS

TOTAL

N° TME N° TME N° TME N° TME N° TME N° TME

0 a 9 anos 2 0,4 5 1,1 11 2,4 22 4,7 40 8,6

10 a 14 anos 22 9,1 1 0,4 3 1,2 6 2,5 32 13,3

15 a 19 anos 437 173,1 10 4 61 24,2 12 4,8 520 206

20 a 24 anos 579 205,1 28 9,9 1 0,4 103 36,5 12 4,3 723 256,1

25 a 29 anos 385 115,4 16 4,8 2 0,6 73 21,9 12 3,6 488 146,3

30 a 39 anos 283 53 27 5,1 1 0,2 111 20,8 24 4,5 446 83,5

40 a 49 anos 102 26,1 47 6,9 1 0,3 84 21,5 26 6,7 260 61,5

50 a 59 anos 26 9,9 24 9,1 1 0,4 73 27,8 27 10,3 151 57,6

60 anos ou mais 9 3,8 28 11,8 4 1,7 129 54,5 88 37,2 258 108,9

Total 1.845 61,5 166 5,5 10 0,3 648 21,6 229 7,6 2898 96,7
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
Notas: 1. Nas tabulações por faixa etária ou sexo estão suprimidos os casos com idade ou sexo ignorados, respectivamente. 2. TME 
- Taxa de Mortalidade Específi ca: óbitos por 100 mil habitantes. 3. Taxas calculadas a partir dos óbitos informados ao SIM. As análises 
devem considerar as limitações de cobertura e qualidade da informação da causa de óbito. 4. A Taxa de Mortalidade Específi ca não 
padronizada por idade está sujeita à infl uência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações 
entre áreas geográfi cas e para períodos distintos.

Analisando especifi camente os dados de homicídios, constatamos que os jo-
vens representam 76% das vítimas, totalizando 1.401 óbitos de jovens por esta 
causa em 2009. Esse número é o dobro do apresentado em 2005. A taxa de mor-
talidade por homicídio é de alarmantes 173,1 para jovens entre 15 e 19 anos, 205,1 
para a faixa etária de 20 a 24 anos e de 115,4 para os que têm entre 25 e 29 anos. 
Essas taxas são o dobro das taxas da cidade do Rio de Janeiro e mais de três ve-
zes as taxas da capital São Paulo, para os mesmos grupos etários. A alta vitimiza-
ção da população jovem por homicídios em Salvador encontra semelhanças com 
Vitória, sendo, entretanto, ainda maior que nela.

Segundo o Mapa da violência 2011: Os jovens do Brasil (2011, p.38), entre 1998 e 
2008 a cidade de Salvador saltou do 21º lugar para o 4º lugar entre as capitais com 
maior taxa de homicídio de jovens (de 15 a 24 anos), passando de 33,6 para 158,4 
por 100 mil habitantes. As três primeiras capitais são Maceió, Recife e Vitória. 
Dados detalhados podem ser observados na tabela e no gráfi co abaixo.

TABELA 10: Óbitos e TME (Taxa de Mortalidade Específi ca) por homicídios, 
segundo faixa etária e capitais – 2009

GRUPOS 
DE IDADE

SALVADOR VITÓRIA RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

N° TME N° TME N° TME N° TME

0 a 9 anos 2 0,4 16 1,9 11 0,7

10 a 14 anos 22 9,1 4 17,1 21 4,7 10 1,2

15 a 19 anos 437 173,1 36 147,8 287 64,5 193 23

20 a 24 anos 579 205,1 45 160,1 421 89,2 376 40,1

25 a 29 anos 385 115,4 31 99,5 392 73,7 312 30,1

30 a 39 anos 283 53 26 51,3 411 42,8 453 24,4

40 a 49 anos 102 26,1 13 29 209 24,6 256 17,1

50 a 59 anos 26 9,9 12 33,1 95 13 118 10,4

60 anos ou mais 9 3,8 3 8,3 68 7,5 69 5,6

Total 1.845 61,5 170 53,1 1.920 31 1.798 16,3
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
Notas: 1. Nas tabulações por faixa etária ou sexo, estão suprimidos os casos com idade ou sexo ignorados, respectivamente. 2. TME 
- Taxa de Mortalidade Específi ca: óbitos por 100 mil habitantes. 3. Taxas calculadas a partir dos óbitos informados ao SIM. As análises 
devem considerar as limitações de cobertura e qualidade da informação da causa de óbito. 4. A Taxa de Mortalidade Específi ca não 
padronizada por idade está sujeita à infl uência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações 
entre áreas geográfi cas e para períodos distintos. 29
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GRÁFICO 4: Óbitos por homicídios, por faixa etária, Salvador (BA) – 2009

  0 a 9 anos

  10 a 14 anos

  15 a 19 anos

  20 a 24 anos

  25 a 29 anos
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  60 anos ou mais

1%  22
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Notas: 1. Nas tabulações por faixa etária ou sexo, 
estão suprimidos os casos com idade ou sexo ignorados, respectivamente. 2. Dados calculados a partir dos óbitos informados ao SIM. 
As análises devem considerar as limitações de cobertura e qualidade da informação da causa de óbito.

A distribuição territorial dos homicídios em Salvador, elaborada com dados da 
Secretaria de Segurança Pública e do IBGE, revela que a Baixa do Fiscal – região, 
que, segundo o IBGE, pertence ao bairro Calçada – é a localidade mais violenta de 
Salvador. Se considerarmos a população de todo o bairro, a taxa de homicídios por 
100 mil habitantes ao ano chega a exorbitantes 526 – a média em toda a capital 
baiana é de 65. No mapa, fi ca clara a diferença entre as taxas de homicídios mais 
baixas nos bairros nobres, em contraponto a uma alta violência na periferia.

MAPA 1: TME por homicídios, Salvador (BA) – 2012

Fonte: Jornal Correio. Disponível em: http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/mapa-deixa- clara-a-con-
centracao-de-homicidios-em-bairros-pobres/ . Acesso em: 03/10/2012.
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Outra informação relevante para a caracterização dos aspectos de saúde da 
população jovem é aquela que trata dos óbitos por HIV/AIDS, disponibilizada pelo 
Ministério da Saúde e exposta na tabela a seguir. Em Salvador, a taxa de mortali-
dade por AIDS a cada 100 mil habitantes é de 7, índice baixo em comparação com 
outras capitais, como Vitória, com TME de 13. Quando analisada por faixa etária, a 
incidência de óbitos por AIDS entre jovens de 15 a 19 anos é de 1,2, e de 5,8 entre 
aqueles que têm de 20 a 29 anos. Importa destacar, entretanto, que 39 jovens 
vieram a óbito por AIDS apenas em 2009, e que muitas vítimas fatais adultas pro-
vavelmente adquiriram a doença na juventude.

TABELA 11: Óbitos e TME (Taxa de Mortalidade Específi ca) por AIDS, segundo 
faixa etária e capitais – 2009

GRUPOS 
DE IDADE

SALVADOR VITÓRIA RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

N° TME N° TME N° TME N° TME

15 a 19 anos 3 1,2 8 1,8 9 1,1

20 a 29 anos 36 5,8 4 6,8 102 10,2 96 4,9
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Notas: 1.  Nas  tabulações  por  faixa  etária  ou  
sexo,  estão  suprimidos  os  casos  com  idade  ou  sexo ignorados, respectivamente. 2. TME - Taxa de Mortalidade Específi ca: óbitos 
por 100 mil habitantes. 3. Taxas calculadas a partir dos óbitos informados ao SIM. As análises devem considerar as limitações de 
cobertura e qualidade da informação da causa de óbito. 4. A taxa de mortalidade específi ca não padronizada por idade está sujeita 
à infl uência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográfi cas e para 
períodos distintos.

2.5 Aspectos de participação e organização social
Na cidade de Salvador existem muitas organizações da sociedade civil forma-

da por jovens ou cujas ações são direcionadas a eles. É de suma importância que 
essas organizações sejam mapeadas e mobilizadas a participarem do processo 
de construção da Política Municipal de Juventude. Por isso, foi realizado um ma-
peamento preliminar para identifi cação de algumas dessas organizações, sua na-
tureza, objetivos e formas de atuação.

QUADRO 1: Organizações sociais com ações direcionadas à população jovem e 
grupos juvenis organizados, Salvador (BA) – 2012

NOME NATUREZA MISSÃO/OBJETIVO

Cipó Comunicação Interativa Social/Cultural
Criar oportunidades para o pleno desenvolvimento e a participação social, cultural e política de 
crianças, adolescentes e jovens, por meio da democratização da comunicação e da educação.

Centro de  Referência Integral 
de Adolescentes (Cria)

Social/Cultural
Por meio da arte-educação e do despertar de sensibilidades, provocar nas pessoas atitudes  
transformadoras  de  si  e  da sociedade em que vivem, de forma coletiva e comunitária.

Mídia Periférica Social/Cultural
Exercitar o direito à comunicação e mudar a imagem que se divulga 
das comunidades de periferia pela grande mídia.

Instituto Cultural  Steve Biko Social/Educacional
Promover a ascensão político-social da população negra por meio 
da educação e do resgate de seus valores ancestrais.

Casa do Sol Padre 
Luis Lintner

Social/Educacional

Ofertar espaço formativo para a comunidade carente de Cajazeiras, incluindo serviços educativos 
gratuitos de creche em período integral, atividades de arte-educação no contraturno escolar para 
crianças, adolescentes e jovens, biblioteca comunitária e pré-vestibular alternativo “Quilombo do 
Orobu”. Membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Rede de Protagonistas 
da Península do 
Itapagipe (Reprotai)

Social/Comunitária

Formar, numa perspectiva ética, social e humana, cidadãos aptos a combater as 
desigualdades e buscar soluções para os problemas e desafi os da sociedade e criar 
mecanismos de luta em defesa de uma qualidade de vida dos moradores da Península 
de Itapagipe. Distribuída em quatorze bairros de Salvador, essa rede fomenta ofi cinas de 
estamparias, música, informática, estética, bijuterias e artesanato para os adolescentes 
e jovens, bem como para suas famílias, na Casa da Juventude, no bairro do Uruguai.

Associação de Comunidades 
Paroquiais da Mata Escura 
e Cabelão (Acopamec)

Social/Educacional/
Religiosa

Investir na educação da criança, do adolescente e do jovem na prevenção ao 
risco social e preservação do ambiente familiar. Membro do CMDCA.

Coordenadoria Ecumênica 
de Serviços (Cese)

Social/Religiosa
Promover e garantir a defesa de direitos, justiça e paz, pelo compromisso de fortalecer as lutas 
dos movimentos sociais por transformações que assegurem uma sociedade justa e democrática.

Fonte: Formulário de Cadastramento de Organizações Sociais e pesquisa secundária na internet. Elaboração própria 31



Quanto à participação eleitoral, é possível observar, analisando dados do elei-
torado jovem, que, na faixa etária em que o voto não é obrigatório (16 e 17 anos), 
a maioria dos eleitores é do sexo masculino. Há quase 350 mil eleitores na faixa 
etária de 16 a 24 anos.

TABELA 12: Eleitores jovens, por faixa etária e sexo, Salvador (BA) – 2006

GRUPOS 
DE IDADE

HOMENS MULHERES % DO ELEITORADO  
JOVEM TOTALNº % Nº %

16 e 17 anos 10.107 51,5 9.525 48,5 5,7

18 a 20 anos 60.548 49,4 62.008 50,6 35,8

21 a 24 anos 96.557 48,3 103.179 51,7 58,4

Total 167.212 48,9 174.712 51,1 100,0

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Registros Administrativos 2006. Elaboração: IBGE-Participação Política.

2.6 Outras demandas identifi cadas
Além das demandas identifi cadas na análise do perfi l da população jovem rea-

lizada nos tópicos anteriores, identifi camos outras informações importantes, em 
estudos, pesquisas, conferências e nas entrevistas realizadas, com o objetivo de 
qualifi car e ampliar o diagnóstico acerca dos desafi os enfrentados pela população 
jovem de Salvador.

Segundo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), por 
meio da pesquisa Juventude brasileira e democracia: participação, esferas e políticas 
públicas (Ibase/Pólis, 2005, p.18), as maiores preocupações dos jovens da Região 
Metropolitana de Salvador, por ordem de relevância, são:

1. violência/criminalidade/insegurança;

2. trabalho/emprego/desemprego/falta de oportunidade/primeiro emprego;

3. miséria/pobreza/fome/desigualdade social/distribuição de renda;

4. educação;

5. política/corrupção/descaso do governo com os jovens.

Durante este mapeamento, essas preocupações se repetem, na opinião dos 
entrevistados, quando questionados acerca dos desafi os enfrentados pela popu-
lação jovem.

Quanto à violência, foram destacados pelos entrevistados como fatores cau-
sadores: a ausência de políticas públicas para a população em situação de vul-
nerabilidade em Salvador e a exclusão socioterritorial. O sistema de segurança 
pública existente também foi criticado em seus aspectos repressivos, pela ação 
policial violenta contra jovens negros e pela ausência de ações socioeducativas 
que promovam a ressocialização. Os trechos a seguir foram retirados das entre-
vistas realizadas.
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As políticas públicas são apenas para uma parte da cidade.

O Estado só chega às comunidades carentes por meio da polícia.

 Não há oportunidades para os jovens.

A juventude negra e pobre tem sido vítima de criminalização. Há um 
preconceito, uma visão negativa que é reforçada pela mídia.

A juventude negra vítima de homicídio sofre violências de diversas 
naturezas durante sua trajetória de vida, com a negação de seus 
direitos.

Quanto à inserção produtiva, os entrevistados frisaram a difi culdade de acessar 
o primeiro emprego. A importância do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o 
ProJovem, foi citada. No entanto, a ênfase dada às ações de qualifi cação profi ssio-
nal para jovens, de forma precoce, em detrimento de políticas de cultura, esporte e 
lazer, foi criticada por alguns entrevistados.

É preciso oferecer aos jovens uma formação para a cidadania, 
uma formação humana, e não apenas tecnicista ou voltada para 
a formação de massa de trabalhadores a serem exploradas pelo 
sistema capitalista.

A desigualdade social, a exclusão e a vulnerabilidade são apontadas como de-
safi os singulares à população jovem. Essa realidade interfere diretamente nos pro-
jetos de vida dos jovens, na opinião dos entrevistados.

A juventude negra está incluída em um cenário de carências para 
a população de baixa renda, de exclusão, de falta de expectativas. 
Quando questionei, durante uma atividade, a crianças de 5 anos 
de idade em uma creche comunitária, o que queriam ser quando 
crescessem, ouvi de uma aluna a resposta: eu quero ser ladrona. 
Isso é muito difícil, muito cruel.

No âmbito da educação, o desafi o sinalizado pelos jovens é encontrar espaços 
educativos formais mais adequados aos seus anseios e à sua realidade, com uma 
prática pedagógica pautada na promoção da cidadania. A ausência de espaços 
educativos abertos ao exercício do protagonismo juvenil, a difi culdade de acesso e 
permanência na escola também são destacados.

Os jovens não encontram espaços de formação enquanto pessoa, 
na sua integralidade.

A difi culdade de acesso e permanência na escola ou faculdade 
não está relacionada apenas à falta de vagas, mas à garantia do 
transporte, à falta de merenda escolar, à interação com o conteúdo, 
que não casa com seus desejos, à linguagem usada pelo educador, 
entre outros fatores.
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Quanto às políticas públicas de juventude, foram destacados a invisibilidade 
dos desejos e expectativas dos jovens e o tratamento dado pelo poder público aos 
direitos dos jovens, que não são tidos como prioridade. Além disso, destacaram 
que os profi ssionais são pouco preparados para lidar com a população jovem e 
que há necessidade de qualifi car o olhar dos profi ssionais para este público.

Os jovens precisam ser reconhecidos, valorizados e respeitados.

Há uma difi culdade do poder público em disponibilizar 
equipamentos e serviços para os jovens. As ações voltadas para 
eles ainda são incipientes.

Outro desafi o colocado de modo recorrente nas entrevistas foi a difi culdade 
de mobilidade e acessibilidade dos jovens, em função do sistema de transporte 
público ser inefi ciente, dos espetáculos culturais terem valores inacessíveis, entre 
outras questões.

Um dos entrevistados citou a ausência de engajamento político dos jovens.

Há uma fragilidade no olhar político dos jovens sobre as suas 
próprias questões. Mesmo com acesso à informação, tanto os 
jovens de classes média e alta quanto os jovens em situação de 
exclusão não têm se engajado de modo consistente na busca pelos 
seus direitos.

Foram citadas ainda pelos entrevistados a intolerância religiosa, a fragilidade 
dos vínculos familiares e comunitários e a difi culdade de acesso à moradia digna.

O relatório dos encaminhamentos da Conferência de Juventude no Território 
da Região Metropolitana de Salvador, apesar de abranger a diversidade da popu-
lação jovem de treze municípios, também é um documento importante a ser con-
siderado na discussão acerca das demandas juvenis e da estruturação de uma 
Política de Juventude Municipal. O detalhamento dos encaminhamentos por eixo 
encontra-se no Anexo III.

2.7 Direitos da população jovem de salvador na opinião dos entrevistados.
Os direitos dos jovens preconizados pelo Governo Federal precisam ser con-

textualizados à realidade da juventude soteropolitana. Nas entrevistas realizadas 
buscamos identifi car, na opinião dos entrevistados, quais direitos devem ser ga-
rantidos para a população jovem de Salvador. As respostas foram agrupadas em 
eixos e serão apresentadas por ordem de relevância ou recorrência.

Direito ao desenvolvimento integral: Direitos garantidos de forma integrada e 
articulada, agindo no conjunto de vulnerabilidades. Garantia de acesso e perma-
nência na escola e na universidade. Educação de qualidade, voltada para a cidada-
nia. Inclusão produtiva. Acesso à informação.
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Direito à vida segura: Combate ao extermínio da população jovem, negra e 
pobre. Ações de prevenção à violência, incluindo doméstica e sexual. Sistema so-
cioeducativo não repressivo, mas educativo. Segurança pública com cidadania. 
Enfrentamento às drogas. Descriminalização de mulheres que cometem aborto, 
garantindo atendimento de saúde integral e garantia da vida.

Direito à diversidade: Políticas de acordo com seu perfi l, seus anseios e consi-
derando as especifi cidades e diversidade dos jovens. Educação na perspectiva de 
gênero, raça e etnia. Direito à expressão religiosa.

Direito à participação: Promoção do protagonismo, desenvolvimento da cida-
dania e apoio à organização juvenil.

Direito à experimentação e qualidade de vida: Direito à saúde, direitos sexuais 
e reprodutivos. Direito à cultura e ao lazer. Valorização das manifestações juvenis. 
Direito à moradia.

Direito ao território: Transporte público de qualidade, acessível e integrado.

Para a garantia da efetivação dos direitos dos jovens é imprescindível a estrutu-
ração de uma Política Municipal de Juventude. A próxima parte do trabalho dedica-
se ao mapeamento das ações do poder público municipal, em curso, que benefi -
ciem direta ou indiretamente aos jovens, para que possamos avaliar os avanços e 
lacunas da ação da Prefeitura nas demandas e vulnerabilidades juvenis expostas 
acima e na garantia dos direitos da população jovem.

35



Os resultados do mapeamento das ações 

do poder público municipal que benefi ciam 

direta ou indiretamente a população jovem 

estão expostos a seguir. 
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II. AÇÕES  do poder 
público  municipal 
voltadas aos jovens

Os resultados do mapeamento das ações do poder público municipal que benefi -
ciam direta ou indiretamente a população jovem estão expostos a seguir.

Importante destacar que o trabalho de mapeamento foi realizado no período de 
16/10/12 a 26/10/12 e que não foi possível acessar a totalidade das informações 
previstas no Plano de Trabalho, em virtude de alguns fatores já expostos: ausência 
de dados secundários nos sítios da internet, tempo disponibilizado às secretarias 
e órgãos para o retorno das informações solicitadas, difi culdade de acessar gesto-
res, técnicos ou assessores de gestão e momento político de realização do traba-
lho, de intervalo entre o 1º e o 2º turno das eleições municipais.

Para fi ns analíticos, as ações da Prefeitura Municipal foram divididas em dois ti-
pos: específi cas e relacionadas. As ações específi cas são aquelas que têm o jo-
vem como público-alvo, benefi ciando-o diretamente. As ações relacionadas são 
aquelas de público-alvo mais abrangente, mas que atingem os jovens, benefi cian-
do-o direta ou indiretamente.

A apresentação do mapeamento será feita primeiramente de modo detalhado para 
cada secretaria/órgão, para posteriormente serem analisadas de modo conjunto. 
Por fi m, serão feitas considerações acerca da relação entre as ações municipais 
e as diretrizes da Política Nacional de Juventude, apontando avanços e desafi os.
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QUADRO 2: Mapeamento das ações por secretaria

SECRETARIA AÇÕES ESPECÍFICAS AÇÕES RELACIONADAS

Secult

Promovendo Direitos dos Jovens Atendimento domiciliar e hospitalar

Salvador Cidade das Letras – EJA
Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão 
Educacional de Mulheres Afrodescendentes (Fiema)

ProJovem (I)

Inclusão Sociodigital

Educação Esportiva

Salvador Grafi ta

Mediando Conflitos na Escola 

Centro Municipal de Arte-Educação e Cultura Mário Gusmão (Ceart)

Escola Aberta

Projeto Sinaleiras

Semur

Estação Vivência Esta pode ser a sua história

Passaporte para o futuro (I)

Seu olhar sobre a beleza negra

Observatório de Discriminação Racial, 
Violência Contra a Mulher e LGBT.

Apoio a Estudantes Cotistas (I)

SMS

Semana do Adolescente

Programa Saúde na Escola (PSE)

Juventude Mostre a sua cara

Curso de Formação de Multiplicadores em Protagonismo Juvenil

CAPS-AD do Pirajá

GT Galera Jovem (I)

SPM
Acerto de Contas – Curso de Formação Política 
Para o Exercício da Cidadania de Mulheres (I)

Ofi cina  de  Formação  em  Direitos Sexual e Reprodutivos

Gênero,  Raça  e  Inclusão  Digital: Buscando Novos Horizontes

I Seminário de Saúde Integral das Mulheres Negras

I Seminário sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos 
das Mulheres com Defi ciência

Poderosa: Treinamento em Mídia e 
Comunicação Não Discriminatória (I)

Susprev

Programa Guardiões da Paz

Projeto Lutando Pela Cidadania

Projeto Doce Canção

Participação no Evento “Pedala Criança’

Setad/
Fundação 
Cidade Mãe 
(FCM)

Central de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (FCM)

Projeto Estrelas Musicais (Setad)
Casas de Acolhimento Institucional (FCM)

Fonte: Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Salvador, por meio dos formulários de cadastramento de ações. Elaboração 
própria. Obs.: (I) - Ações inativas, que não estão sendo implementadas no momento
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1. Detalhamento das ações por secretaria/órgão
1.1 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secult)
1. Projeto Promovendo Direitos de Jovens: Cultura e Saúde Sexual e 
Reprodutiva em Salvador.
Objetivo: promover os direitos de jovens, ampliar suas habilidades para a vida e 

proporcionar melhores oportunidades para que eles desenvolvam seus potenciais, 
com seus pontos de vista respeitados. Está orientado pelos princípios e metodo-
logias delineados no âmbito da iniciativa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), 
que envolve os ministérios da Educação e da Saúde, em parceria com a Unesco, 
Unicef e UNFPA.

 Público-alvo: adolescentes e jovens de 12 a 29 anos, alunos de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) das escolas municipais ou em cumprimento de medidas 
socioeducativas.

Abrangência: jovens da região do Cabula, das Comunidades de Atendimento 
Socioeducativo (Cases) Salvador e Cia, jovens em liberdade assistida da Fundação 
Cidade Mãe e benefi ciários do Projeto Sinaleiras.

Benefi ciários: desde 2010 foram benefi ciados 410 adolescentes e jovens e 
cem profi ssionais da educação.

Parceiros: UNFPA, Fundação Cidade Mãe, Ministério Público, Universidade 
do Estado da Bahia, Fundação Pierre Bourdieu e Fundação da Criança e do 
Adolescente (Fundac).

Observações: por meio de ofi cinas temáticas e de educomunicação são traba-
lhados vários temas, dentre os quais:

  Relações de gênero e enfrentamento à violência 
contra as mulheres e meninas;

  Relações raciais e enfrentamento ao racismo; 

  Sexualidades, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos

  Prevenção de DST/Aids; 

  Uso de álcool e outras drogas.

  Teatro e Dança

  Grafi te.

As principais difi culdades enfrentadas são as de realizar o planejamento con-
junto com instituições parceiras e a adequação do projeto à realidade e contexto 
dos benefi ciários.
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2. Programa Escola Aberta
Objetivo: oportunizar aos jovens, às escolas e comunidades a participação 

efetiva em atividades sociais, esportivas, culturais, artísticas e profi ssionalizan-
tes como meio para desvendamento das suas capacidades e participação ativa e 
transformadora na sociedade.

Público-alvo: jovens, alunos e comunidade.

Abrangência: 44 escolas municipais.

Benefi ciários: não informado.

Parceiros: Unesco, Ministério da Educação e Cultura (MEC/FNDE), Ministério 
do Esporte, Universidade Federal da Bahia (UFBA)/projetos de ações afi rmativas.

3. Programa Salvador Cidade das Letras (Educação de Jovens e Adultos) 
Objetivo: atender pessoas acima de 15 anos de idade não alfabetizadas ou que 

não concluíram o ensino fundamental, garantindo-lhe alfabetização e continuida-
de dos estudos.

 Público-alvo: pessoas acima de 15 anos de idade não alfabetizadas ou que 
não concluíram o ensino fundamental.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: cerca de 20 mil.

Parceiros: entidades da sociedade civil organizada, universidades, institui-
ções religiosas, organizações governamentais e não governamentais e o Fundo 
Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres 
Afrodescendentes (Fiema).

4. Atendimento Hospitalar e Domiciliar
Objetivo: promover o atendimento escolar hospitalar e domiciliar a crianças, jo-

vens e adultos que apresentam difi culdades de acompanhamento das atividades cur-
riculares por condições e limitações específi cas de saúde, nas quais os estudantes 
estejam impossibilitados de frequentar temporária ou permanentemente a escola.

 Público-alvo: crianças, jovens e adultos

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: dez alunos atualmente.

Parceiros: o programa funciona nas seguintes unidades: Hospital Santa Isabel, 
Casa de Saúde Erik Loeff, Casa de Apoio à Criança Cardiopata, Grupo de Apoio 
à Criança com Câncer (Gacc), Hospital Couto Maia, Hospital Martagão Gesteira, 
Hospital Roberto Santos, Hospital Eládio Lassfi erre, Hospital Aristides Maltez, 
Hospital Ana Nery, Hospital São Rafael, Hospital Octávio Mangabeira, Hospital São 
Marcos, Hospital do Subúrbio, Hospital da Criança, Centro Médico Social Augusto 
Lopes Pontes, Núcleo de Apoio ao Combate ao Câncer Infantil (Nacci).
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5. Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional 
de Mulheres Afrodescendentes (Fiema)
Objetivo: viabilizar o andamento de projetos voltados para mulheres, com o 

objetivo de melhoria da qualidade de vida das mulheres e suas famílias.

 Público-alvo: mães de alunos ou alunas da rede municipal de ensino.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: cerca de 2.620 mulheres nos seguintes projetos: Letras da 
Diversidade – Formação de Professoras Alfabetizadoras em Raça e Gênero (capa-
citou 120 mulheres desde 2008); Fazendo Arte na Escola (formou 2.020 mulheres 
desde 2008 em técnicas artesanais); Ressignifi cando Sabores (formou 480 mu-
lheres em técnicas de produção de alimentos).

Parceiros: SPM; SEMUR; Programa Escola Aberta; Ministério Público Estadual, 
por intermédio da 9ª Promotoria de Justiça da Cidadania com Atuação em Educação; 
Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 
Mulheres – ONU Mulheres; Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento (AECID); Ceafro/UFBA – Programa de Educação para Igualdade 
Racial e de Gênero; Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social 
(FAPES); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

6. Projeto de Inclusão Sociodigital
Objetivo: implantação de uma cultura de democratização do acesso aos recur-

sos tecnológicos da sociedade a partir das unidades escolares da Rede Pública 
Municipal de Salvador.

 Público-alvo: comunidade escolar e do entorno da escola.

Abrangência: o projeto mantém laboratórios informatizados em 26 escolas da 
Educação Infantil à 8ª série, Educação de Jovens e Adultos e Telecurso.

Benefi ciários: mais de 20 mil alunos.

Parceiros: não informado.

7. Programa de Educação Esportiva
Objetivo: promover o desenvolvimento do esporte e da recreação, garantindo 

o direito constitucional ao lazer e à prática esportiva de qualidade durante o ano 
letivo, com atividades ocorridas no contraturno das aulas regulares.

 Público-alvo: alunos da rede municipal de ensino.

Abrangência: 56 escolas municipais.

Benefi ciários: cerca de 12 mil crianças, sendo 1.800 meninas na ginástica rít-
mica, 700 crianças na ginástica artística, 500 alunos no karatê, 8.923 alunos na 
Sexta da Alegria.
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Parceiros: não informado.

Observações: o programa é dividido nos seguintes projetos: Ginástica Artística, 
Karatê, Sexta da Alegria e Xadrez.

8. Programa Salvador Grafi ta
Objetivo: inserir os grafi teiros na limpeza e melhoria estética da cidade, colo-

rindo as fachadas das escolas da rede municipal e estimulando novos conheci-
mentos com temas que elevam a cultura da paz e fomentam a preservação do 
patrimônio público.

 Público-alvo: grafi teiros.

Abrangência: são mais de 60 escolas e creches da Rede Municipal de Ensino 
contempladas com a arte do grafi te. São contemplados também o Hospital 
Irmã Dulce; ruas do bairro da Ribeira, Bonocô, Vasco da Gama; tapumes da Rua 
da Misericórdia; algumas escolas estaduais e particulares; vagões dos trens do 
Subúrbio Ferroviário; muro do antigo clube do Esporte Clube Vitória, entre outros.

Benefi ciários: cerca de trinta grafi teiros recebem salários fi xos (pouco mais 
que um salário mínimo), bem como auxílio alimentação e vale transporte.

Parceiros: não informado.

9. Projeto Mediando Confl itos na Escola
Objetivo: difundir a cultura da paz nas escolas, para que os alunos sejam agen-

tes dentro da sala de aula e no bairro onde moram.

 Público-alvo: alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) das escolas 
municipais.

Abrangência: 41 escolas municipais.

Benefi ciários: 1.200 alunos das escolas abrangidas.

Parceiros: Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e Ong Pierre Bourdieu.

Observações: foram eleitos 63 embaixadores da paz. Entre as ações realiza-
das estão as “Rodas de Conversa” sobre mercado de trabalho, ofi cinas de oratória, 
grafi te e produção de texto. Os professores desses estabelecimentos estão sendo 
preparados para minimizar e prevenir os conflitos cotidianos.

10. Centro Municipal de Arte-educação e Cultura Mário Gusmão (Ceart)
Objetivo: disponibilizar espaços de democratização da educação, da arte e 

da Cultura, visando proporcionar às crianças e jovens das escolas municipais de 
Salvador ambientes adequados à produção de bens e serviços culturais, com vis-
tas a diversifi car as estratégias de melhoria da qualidade da educação e garantia 
da permanência e do sucesso de todos na escola.

 Público-alvo: crianças e jovens alunos das escolas municipais de Salvador. 
Abrangência: escolas da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) Orla 
Benefi ciários: não informado.

Parceiros: não informado.

Observações: desenvolve diversas ações voltadas para o fazer artístico, o de-
senvolvimento de potencialidades: percepção, reflexão, sensibilidade, imaginação, 
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intuição, curiosidade e flexibilidade. Entre os projetos estão: Mário Gusmão vai 
às escolas, Dia da Família com Arte, Vivência Artística para Professores, Ação 
Especial – CMEI e Ação do SEJA – Segmento de Educação de Jovens e Adultos.

11. Projeto Sinaleiras
Objetivo: desenvolver estratégias e ações intersetoriais de combate à explora-

ção das piores formas de trabalho de crianças e adolescentes em situação de rua.

 Público-alvo: crianças e adolescentes em situação de rua (7 a 18 anos).

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: mais de cem jovens passaram a receber assistência médica e 
odontológica, pedagógica e profi ssionalizante, sendo que 62 se formaram em pa-
nifi cação e confeitaria em 2011.

Parceiros: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Ministério 
Público da Bahia;  SMS; SETAD; FCM; Fundação José Silveira, entre outros.

Observações: desenvolve diversas ações voltadas para o fazer artístico, o de-
senvolvimento de potencialidades: percepção, reflexão, sensibilidade, imaginação, 
intuição, curiosidade e flexibilidade.

1.2 Secretaria Municipal de Reparação (Semur)
1. Observatório da Discriminação Racial, da Violência contra a Mulher e 
LGBT.
Objetivo: mapear dados que comprovem a existência de ações discriminató-

rias, sejam elas raciais, de gênero ou identidade ou orientação sexual, ocorridas 
durante o Carnaval de Salvador.

 Público-alvo: vítimas de violência e de discriminação racial, social ou 
homofobia.

Abrangência: carnaval de Salvador nos circuitos Campo Grande, Barra- Ondina 
e Pelourinho.

Benefi ciários: total de 2.471 registros, ao longo de todas as edições.

Parceiros: Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Militar, Empresa 
de Turismo S/A - Prefeitura Municipal de Salvador (Saltur), Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos (Sesp), PNUD, UNFPA, Deam – Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher, Fórum Baiano LGBT, Lescbibahia, Grupo Gay da Bahia, 
Faculdade Social – FSBA, SPM, entre outros.

Observações: atua desde 2005, com média de cem colaboradores em cada 
edição do projeto. Principais difi culdades enfrentadas: multiplicar a quantidade 
de parceiros, instalar uma quantidade de postos e/ou contratação de um número 
maior de observadores de campo que possibilitem mapear todas as regiões da 
cidade, aquisição de mais recursos para formação de observadores, entre outras.
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IMAGEM 1: Observatório da Discriminação Racial, da Violência Contra a Mulher e 
LGBT.

Fonte: Semur/PMS

2. Estação Vivência Nextel
Objetivo: oferecer uma vivência organizacional de quatro horas na Semur aos 

jovens que participam do Projeto de Capacitação Profi ssional do Instituto Nextel – 
fi lial Salvador, de forma que experienciem rotinas administrativas.

Público-alvo: jovens na faixa etária de 16 a 24 anos.

Abrangência: jovens do Instituto Nextel de Salvador.

Benefi ciários: 105 jovens.

Parceiros: Instituto Nextel – fi lial Salvador.

Observações: o programa é realizado pelo Instituto Nextel, com apoio da Semur.

IMAGEM 2: Jovens da Estação Vivência Nextel na Semur.

Fonte: Semur/PMS
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3. Projeto Esta Pode Ser a Sua História
Objetivo: promover a divulgação de história de vida de personalidades que se 

autodeclarem negras, de modo a elevar a autoestima e incentivar a prospecção de 
futuro dos/as alunos/as participantes das atividades.

Público-alvo: alunos/as das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

Abrangência: uma escola municipal e um shopping.

Benefi ciários: não informado.

Parceiros: Secult e Salvador Shopping.

Observações: atividades/ações desenvolvidas: exposição itinerante e promo-
ção de palestras e debates.

4. Projeto Seu Olhar Sobre a Beleza Negra
Objetivo: promover o resgate da autoestima, o sentimento de pertencimento e 

despertar o interesse pela cultura africana nos/as alunos/as participantes, ao se 
identifi carem com as imagens veiculadas pela exposição “Salvador Negro Amor”, 
bem como pela exibição de vídeos e da discussão estabelecida.

Público-alvo: alunos/as das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino 
de Salvador: crianças, jovens e adultos.

Abrangência: vários bairros de Salvador: Centro, Itapuã, Ribeira, Subúrbio 
Ferroviário, Federação, São Cristóvão, entre outros.

Benefi ciários: cerca de 79 professoras/es e 2.667 alunos nessa jornada. 
Convém ressaltar que uma média de 8.770 estudantes e familiares circularam li-
vremente nesses espaços, fazendo suas leituras com interpretações de acordo 
com sua vivência.

Parceiros: Secult e Sesp.

Observações: atividades/ações desenvolvidas: exposição de telas “Salvador 
Negro Amor”, de Sérgio Guerra, exibição de vídeos e debates. Principais difi culda-
des enfrentadas: demandas relacionadas à logística.

3 Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
1. Curso de Formação de Adolescentes Multiplicadores em Protagonismo 
Juvenil
Objetivo: formar adolescentes para serem multiplicadores nos territórios deles, 

com referência na unidade de saúde, a partir do plano de ação na comunidade, 
elaborado pelos participantes.

Público-alvo: adolescentes entre 13 e 16 anos matriculados na rede pública 
de ensino.
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Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: em 2012, foram sessenta adolescentes.

Parceiros: universidade a distância. Anteriormente, a parceria era com o 
Governo Estadual; em 2012 foi de iniciativa própria.

Observações: houve representação de nove dos doze distritos sanitários. A 
SMS fornece transporte e lanche. Três técnicos e um auxiliar administrativo atu-
am no projeto. Foi realizado um encontro por semana por durante quatro horas, no 
contraturno escolar, durante nove meses. Os jovens foram indicados pelas escolas 
e pelas unidades de saúde. Difi culdades: evasão, às vezes pelo ingresso no merca-
do de trabalho. Perspectiva para o próximo ano: Preparação de profi ssionais para 
serem formadores e turmas em cada território.

2. Semana do Adolescente
Objetivo: contribuir para a promoção do desenvolvimento integral de adoles-

centes e jovens por meio de atividades educativas e lúdicas, abordando temas 
relevantes ao universo desse público.

Público-alvo: adolescentes na faixa etária de 14 a 20 anos dos colégios públi-
cos, particulares e instituições que atuam com adolescentes e jovens de Salvador.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: média de 300 adolescentes por ano, desde 2003.

Parceiros: Secult, Setad, Unicef, Mais Social, FCM, Santa Casa de Misericórdia, 
Projeto Axé e UNFPA.

Observações: Os parceiros inscrevem os jovens para as ofi cinas pela manhã 
e à tarde, além de teleconferências com adolescentes do semiárido baiano, com 
apoio do Unicef. Ao fi m da edição 2012, foi elaborada a Carta de Salvador, com de-
mandas dos adolescentes.

3. Juventude Mostre a Sua Cara
Objetivo: Incentivar a capacidade criativa do jovem, valorizando os talentos 

das comunidades soteropolitanas, além de promover uma competição saudável, 
estimulando o desenvolvimento das aptidões artísticas e promovendo visibilidade 
às produções juvenis.

Público-alvo: adolescentes e jovens de Salvador.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: não informado.

Parceiros: Secult, Setad, Unicef, Mais Social, FCM, Santa Casa de Misericórdia, 
Projeto Axé e UNFPA.
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Observações: integra a programação da Semana do Adolescente. Foram apre-
sentados trabalhos elaborados no Subúrbio Ferroviário e em Amaralina, desen-
volvidos com apoio da Cipó Comunicação e de unidades de saúde. Uma logo foi 
elaborada para ser usada nas próximas edições.

4. Centro de Atenção Psicossocial para Atendimento a Adolescentes 
Usuários de Drogas (CAPS-AD) do Pirajá
Objetivo: oferecer atendimento, internação e acompanhamento de adolescen-

tes e jovens em situação de risco social e pessoal.

Público-alvo: adolescentes e jovens usuários de drogas.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: não informado.

Parceiros: não informado.

Observações: há outros CAPS-AD em Salvador, geridos pelo Governo Estadual.

5. Programa Saúde na Escola (PSE)
Objetivo: disseminar informações educativas sobre planejamento familiar, 

saúde sexual, prevenção e combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas, saúde bucal, 
vacinação, com foco na construção da cidadania e fortalecimento de vínculos en-
tre os alunos da rede pública escolar e a unidade.

Público-alvo: alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública.

Abrangência: 51 escolas, sendo 25 estaduais e 26 municipais.

Benefi ciários: cerca de 39 mil alunos.

Parceiros: Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), Aliança de Redução de 
Danos/UFBA, Membros da Liga Acadêmica de Educação e Promoção à Saúde (Laeps), 
Grupo Todos pela Ação em Saúde (Topas) e Centro Universitário Estácio/FIB.

Observações: é um programa federal, com recursos dos ministérios da Saúde 
e da Educação. Dados de 2010.

1.4 Superintendência de Política para as Mulheres (SPM)
1. Ofi cina de Formação de Mulheres e Homens em Direitos Sexuais e 
Reprodutivos e Promoção da Saúde Materna
Objetivo: sensibilizar e orientar mulheres e homens para atuarem na promo-

ção e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos e saúde materna, numa perspec-
tiva de gênero, raça, faixa etária com foco nos direitos humanos e consensuar 
com os grupos ações estratégicas para serem realizadas em todas as localidades 
representadas.

Público-alvo: mulheres e homens do município de Salvador a partir de 18 anos.
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Abrangência: comunidades de Salvador.

Benefi ciários: aproximadamente, 400 pessoas entre homens e mulheres, sen-
do mulheres na sua maioria.

Parceiros: SMS, Secult, Semur, Assessoria de Relações Internacionais e UNFPA.

Observações: Principais difi culdades enfrentadas: pouca adesão de homens 
nas atividades, escassez de material de consumo, difi culdade de encontrar espaço 
físico disponível (gratuito) e adequado (acessibilidade), falta de orçamento da SPM.

2. Gênero, Raça e Inclusão Digital: Buscando Novos Horizontes.
Objetivo: reduzir as discriminações de gênero, raça e classe, fortalecendo a 

autoestima e as relações interpessoais e estimulando o protagonismo das mu-
lheres por meio de ofi cinas temáticas de gênero e raça e das técnicas de uso do 
computador, favorecendo a inclusão digital.

Público-alvo: mulheres de bairros populares. 

Abrangência: bairros populares. 

Benefi ciários: 1.005 mulheres.

Parceiros: Setad, Secult, Companhia de Governança Eletrônica – COGEL e 
Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador - Transalvador.

Observações: primeira etapa de formação básica com 32 horas. Segunda eta-
pa de formação técnica com 56 horas. São quatro pessoas envolvidas: uma coor-
denadora e três facilitadoras.

3. I Seminário de Saúde Integral das Mulheres Negras
Objetivo: sensibilizar e orientar as/os participantes sobre a importância da te-

mática, discutir os agravos mais prevalentes na saúde das mulheres negras, dis-
cutir sobre os direitos à saúde dessa população.

Público-alvo: organizações governamentais e não governamentais, sociedade 
civil, universidades, conselhos de direitos e outros.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: 150 pessoas entre homens e mulheres, sendo mulheres na sua 
maioria.

Parceiros: SMS, Secult (por intermédio do Fiema), Semur, Assessoria de 
Relações Internacionais.

Observações: apesar de o Seminário ser uma ação pontual, a SPM pretende 
dar continuidade à discussão dessa temática, dando prosseguimento a essa ação 
com outros seminários, de acordo com a demanda apresentada pelos/as próprias 
participantes do evento no momento da avaliação.
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4. I Seminário sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres com 
Defi ciência
Objetivo: sensibilizar e orientar as/ os participantes sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres com defi ciência.

Público-alvo: organizações governamentais e não governamentais, sociedade 
civil, universidades, conselhos de direitos, entre outros.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: 180 pessoas entre homens e mulheres.

Parceiros: SMS, Secult, Semur, Assessoria de Relações Internacionais, UNFPA, 
Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara de Vereadores, 
Fundação Pedro Calmon/Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, Instituto de Cegos da Bahia, Associação Educacional 
Sons do Silêncio, Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Secretaria de 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (por intermédio da 
Superintendência dos Direitos da Pessoa com Defi ciência), Associação Vida 
Brasil, Associação de Pais e Amigos de Defi cientes Auditivos do Estado da Bahia e 
Biblioteca Anísio Teixeira.

Observações: Neste seminário houve uma participação signifi cativa de jovens, 
alunos da Associação Educacional Sons do Silêncio. Apesar de ser uma ação pon-
tual, a SPM pretende dar continuidade à discussão dessa temática, dando prosse-
guimento a essa ação com outros seminários, de acordo com a demanda apresen-
tada pelos/as próprias participantes do evento no momento da avaliação.

1.5 Superintendência de Prevenção à Violência (Susprev)
1. Programa Guardiões da Paz – Guarda Municipal, Escola de Cidadania.
Objetivo: implementar ações socioeducativas com os servidores da Guarda 

Municipal, ampliando uma reflexão permanente com a comunidade e buscando 
soluções compartilhadas para prevenção à violência e proteção do patrimônio, na 
promoção da cultura da paz.

Público-alvo: o programa é voltado à população do município de Salvador, prio-
rizando crianças, adolescentes, jovens e grupos mais vulneráveis à violência em 
situação de risco inseridos na rede municipal de ensino.

Abrangência: Rede Municipal de Ensino e comunidade.

Benefi ciários: diretamente (alunos) e indiretamente (pais, professores e comu-
nidade), aproximadamente três mil pessoas.

Parceiros: escolas municipais.

Observações: principais difi culdades enfrentadas: logística de transporte, dis-
ponibilidade para inserção nas atividades da escola, materiais didáticos, audiovi-
suais, informática, dentre outros.
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IMAGEM 3: Ofi cina do Programa Guardiões da Paz da Susprev

Fonte: Semur/PMS

2. Projeto Lutando pela Cidadania
Objetivo: desenvolver aulas e competições com a fi nalidade de aproximar e en-

volver crianças, adolescentes e jovens ao esporte como ferramenta de prevenção 
à violência e incentivo a atividades esportivas com intuito de afastá-los de ativida-
des que os deixem vulneráveis à violência urbana.

Público-alvo: crianças, jovens e adolescentes de escolas municipais e comuni-
dades por meio de centros sociais urbanos.

Abrangência: alunos (diretamente), pais, professores e comunidade (indireta-
mente) de escolas públicas municipais, estaduais, particulares e centros sociais 
urbanos.

Benefi ciários: não informado.

Parceiros: não informado.

Observações: este projeto prevê o desenvolvimento de atividades que 
construam uma nova visão do esporte na comunidade estudantil e ações que 
promovam e garantam os direitos das crianças e adolescentes, mobilizando 
famílias, comunidade e escolas.

3. Projeto Doce Canção
Objetivo: promover a inclusão social de crianças e jovens por meio de ofi cinas 

de iniciação musical.

Público-alvo: crianças e jovens.

Abrangência: escolas e comunidade do Calafate e Retiro.

Benefi ciários: onze crianças e jovens.

Parceiros: não informado.

Observações: as aulas ocorrem às terças e quintas-feiras.

4. Participação no evento Pedala Criança
Objetivo: oferecer atividades para crianças e adolescentes participantes do 

evento, visando divulgar o trabalho da Guarda Municipal e aproximar a comunidade.
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Público-alvo: participantes do evento.

Abrangência: evento realizado no Dique do Tororó.

Benefi ciários: não informado.

Parceiros: TV Aratu.

Observações: ofi cinas de flauta doce, artes marciais, capoeira, grafi te, stand 
institucional.

1.6 Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão (Setad) 
e Fundação Cidade Mãe (FCM)
1. Projeto Estrelas Musicais (Setad)
Objetivo: oferecer novas oportunidades e a integração de habilidades sociais 

que poderão criar perspectivas para os jovens no futuro.

Público-alvo: crianças carentes com idades de 7 a 17 anos.

Abrangência: moradores dos bairros do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e 
Vale das Pedrinhas.

Benefi ciários: 120 adolescentes e jovens.

Parceiros: Colégio Estadual Carlos Santana I, Associação Cultural Ibarra e 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Orquestra Neojibá 
(Núcleos Estaduais de Orquestras Sinfônicas Juvenis e Infantis da Bahia).

Observações: o projeto tem duração de dez meses.

2. Central de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (FCM)
Objetivo: atender adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

em meio aberto.

Público-alvo: adolescentes e jovens até 21 anos.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: 210 socioeducandos.

Parceiros: Centro de Cultura e Arte Pelourinho (CECAP), Fundação Lar 
Harmonia, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Secult, Academia Baiana de 
Letras, Nextel, Conselho Regional de Serviço Social (CRESS ) e TV Pelourinho.

Observações: são oferecidas as atividades de acolhimento, atendimento e 
acompanhamento sistemático, encaminhamentos institucionais, supervisão nas 
parcerias institucionais. Entre as principais difi culdades enfrentadas estão a estru-
tura física, transporte, parcerias, falta de comunicação com a Vara de Juventude 
– como exemplo, o encaminhamento do socioeducando sem sentença.
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3. Casas de Acolhimento Institucional (FCM)
Objetivo: acolher, atender e acompanhar crianças e adolescentes em situação 

de risco social e pessoal, na modalidade de acolhimento institucional.

Público-alvo: crianças e adolescentes.

Abrangência: todo o município.

Benefi ciários: crianças e adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância 
e Juventude, Ministério Publico e Conselho Tutelar. A Fundação Cidade Mãe ad-
ministra três unidades de acolhimento institucional, com uma meta total de 71 
vagas.

Parceiros: serviços da rede socioassistencial; organizações não governamen-
tais e Universidade Católica de Salvador.

Observações: são oferecidas atividades lúdico-pedagógicas; culturais, letra-
mento; reinserção dos educandos na rede regular de ensino, estabelecimento de 
parcerias para o fortalecimento das ações em rede e reinserção à família. Entre as 
principais difi culdades enfrentadas estão a ausência de ação em rede de forma 
articulada e integrada e os parcos recursos para assistência social.

2 Análise das ações municipais
O mapeamento preliminar revela que há trinta ações das secretarias e órgãos 

municipais voltados, direta ou indiretamente, para a população jovem de Salvador. 
Desse total, nove ações são específi cas e 21 são relacionadas.

As ações são geralmente pontuais, descontínuas, desarticuladas e com abran-
gência restrita. Esse cenário constitui fator restritivo para a construção de uma 
política de juventude em Salvador.

Dentre as ações específi cas (Promovendo Direitos dos Jovens, Salvador Cidade 
das Letras/EJA, Estação Vivência, Semana do Adolescente, Juventude Mostre a 
Sua Cara, Curso de Formação de Multiplicadores em Protagonismo Juvenil, CAPS-
AD do Pirajá, Central de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Casas de 
Acolhimento Institucional), a maioria tem em seu escopo o direcionamento para 
adolescentes inseridos na Rede Municipal de Ensino, atingindo apenas a popu-
lação jovem com até 18 anos e estudante da rede municipal. Exceções são os 
projetos Promovendo Direito dos Jovens e o Salvador Cidade das Letras, que têm 
atuação ampliada e foco nas necessidades específi cas da população jovem, abar-
cando a faixa de 15 a 29 anos. No Plano Municipal de Saúde 2010-2013, por exem-
plo, as ações previstas no eixo “Atenção Integral por Ciclos de Vida” não incluem 
a população jovem, restringindo-se a implementar a Política de Atenção Integral à 
Saúde do Adolescente.
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A ausência de espaços integrados de discussões transversais de políticas pú-
blicas de juventude é outro fator observado. Exemplos importantes, embora insufi -
cientes, são as experiências de ações articuladas nos projetos Promovendo Direito 
dos Jovens e Sinaleiras, nas ofi cinas de formação em direitos sexuais e reprodu-
tivos e nos seminários Saúde Integral das Mulheres Negras e Direitos Sexuais e 
Reprodutivos das Mulheres com Defi ciência. Muitas dessas iniciativas surgiram 
a partir das discussões no Grupo de Trabalho entre a Prefeitura de Salvador e o 
UNFPA, que envolve a Assessoria de Relações Internacionais, a SMS, a Secult, a 
Semur e a SPM e que tem sido, na avaliação dos entrevistados, uma experiência 
exitosa. O Grupo de Trabalho Galera Jovem é exemplo de outro espaço institu-
cional importante de integração de ações, mas que não teve continuidade. Este 
grupo de trabalho intersetorial era composto por representantes de diversos ór-
gãos e instituições do Governo do Estado e da Prefeitura de Salvador, com apoio 
do UNFPA, sendo responsáveis por planejar e promover uma série de atividades, 
como a Semana do Adolescente.

São raras as iniciativas que envolvem a interlocução com grupos e coletivos 
juvenis, elaboradas e implementadas de forma participativa.

Há muitos projetos desenvolvidos de modo temporário, por meio de fontes de 
fi nanciamento específi cas, como: Passaporte para o Futuro, da Semur, Acerto de 
Contas e Poderosa, da SPM. Outros projetos aguardam fi nanciamento, como no 
caso do projeto Apoio a Estudantes Cotistas. As difi culdades relacionadas à ques-
tão orçamentária foram colocadas de modo recorrente pelos entrevistados. Esses 
casos podem indicar a necessidade de fortalecer canais de articulação com os 
governos estadual e federal para captação de recursos e obtenção de apoio para 
a continuidade das ações.

Outro aspecto observado é a pouca oferta de programas federais de Juventude 
pela Prefeitura Municipal de Salvador, sendo eles: Escola Aberta, Programa Saúde 
na Escola e Brasil Alfabetizado (Salvador Cidade das Letras/EJA). O Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem não foi ofertado em 2012 no município.

De acordo com os parâmetros nacionais que atualmente embasam a formu-
lação da política pública de juventude, foi elaborado um quadro analítico de cada 
ação. Visando considerar ainda o formato adotado pelo governo estadual, os parâ-
metros correspondentes aparecem também na coluna Eixos.
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QUADRO 3: Ações da Prefeitura de Salvador X Política Nacional de Juventude

EIXOS AÇÕES MUNICIPAIS AVANÇOS DESAFIOS

Nacional: Direito ao 
Desenvolvimento 
Integral

Estadual: 
Emancipação 
e Autonomia 
Juvenil/Apoio à 
Criatividade Juvenil

Programa 
Escola aberta

Potencializar nas escolas o envolvimento 
cidadão das comunidades é sempre um 
exercício importante para a superação de 
adversidades locais. Nessa perspectiva, o 
programa atende bem aos anseios dos jovens. 
É, portanto, uma iniciativa a ser valorizada.

Fortalecer no programa o caráter da multiplicação.

Programa Salvador 
Cidade das Letras 
(Educação de 
Jovens e Adultos)

Uma iniciativa que permite a elevação da 
escolaridade do jovem, eliminando o analfabetismo 
entre a população. Esta é uma das metas a ser 
alcançada dentro dos Planos Nacional e Estadual 
de Juventude. Além disso, o programa atende 
a um quantitativo expressivo de pessoas.

Criar metodologias e outras ações que permitam 
e incentivem a continuidade dos estudos. Nesta 
lógica são necessárias políticas afi rmativas de 
caráter emergencial e o fortalecimento da qualidade 
da Educação nos Territórios. De certo, um recorte 
mais específi co na categoria juventude tende a 
elevar os índices de aprovação do programa.

Projeto de Inclusão 
Sóciodigital

Permite fortalecer as perspectivas da educação 
tecnológica e desenvolver mais tecnologias 
da informação e comunicação. Os espaços 
comunitários  de uso público da internet são também 
ferramentas importantes para a democratização 
do acesso e da produção de conteúdo.

Para fi ns de atrair, incluir e capacitar cada vez 
mais jovens é preciso criar metodologias que 
possibilitem um novo olhar sobre as tecnologias, 
que tenha  nas redes sociais excelente 
ferramenta de instrumentalização e amplie 
uma política do software livre entre a juventude. 
Propiciar o uso dos laboratórios nos fi ns de 
semana e em horários noturnos é essencial.

Programa 
Salvador Grafi ta

Possui a perspectiva da superação de adversidades, 
do engajamento social e comunitário através da 
arte e da cultura. É uma iniciativa importante do 
ponto de vista da inclusão de jovens, em especial, 
os que outrora pichavam patrimônio público e 
que agora o embelezam. Além disso, valoriza o 
jovem artista dando-lhe salário e condições para 
realizar o trabalho. Este jovem acaba se tornando 
referência para tantos outros contribuindo 
para a rede da cultura de paz se efetivar.

Incluir os grafi teiros nos espaços 
escolares e comunitários para ministrarem 
ofi cinas, workshops e palestras.

Projeto Mediando 
Conflitos na Escola

Proporciona o debate e diálogo constante sobre 
cultura de paz no espaço escolar envolvendo, 
por consequência, a comunidade do entorno.

Estender sua ação para os jovens de 15 a 29 
anos, envolvendo alunos da Rede Estadual

Centro Municipal 
de Arte-educação 
e Cultura Mário 
Gusmão (CEART)

Envolve os alunos numa dinâmica de arte-educação 
para além do espaço da sala de aula, fazendo 
valer uma compreensão de cidade educadora.

Estender sua ação para os jovens de 15 a 29 
anos, envolvendo alunos da Rede Estadual

Projeto Sinaleiras Conforme premissa importante dos Planos Estadual 
e Nacional, tal projeto modifi ca o cenário de 
exclusão e desigualdade a que estão submetidos 
tantos jovens que foram lançados às ruas.

Ampliar sua capacidade de atendimento. 
Qualifi car o discurso do projeto para além de uma 
perspectiva protecionista e tutelar que tange ao 
trabalho com crianças. É preciso criar e gerar 
autonomia entre os jovens, de modo que a rua 
não se torne a única possibilidade cotidiana do 
sujeito, mas que o aprendizado escolar e do 
trabalho sejam formas concretas de inclusão.

Estação Vivência 
Nextel

Possibilita uma vivência profi ssional, ampliando 
a visão do jovem acerca do trabalho.

Garantir, para além do convívio empresarial, 
novas vivências cooperativistas que extravasem 
a compreensão do “mercado de trabalho”.

Semana do 
Adolescente

Iniciativa que gera autonomia e cria novas 
perspectivas para atuação juvenil.

Ampliar sua faixa etária. Envolver coletivos juvenis 
organizados como parceiros desta ação.

Juventude Mostre 
a Sua Cara

Gera visibilidade aos trabalhos dos jovens de todas 
as regiões da cidade. Democratiza os espaços 
culturais pulverizando arte por todos os bairros.

Manter a sua continuidade, ampliar sua incidência 
e capacidade de atendimento. Envolver coletivos 
criativos no seu planejamento e execução.

Projeto Doce Canção A música é uma importante ferramenta de inclusão. Ampliar a capacidade de atendimento e o público-alvo.

Projeto Estrelas 
Musicais

A iniciativa permite desenvolvimento das 
habilidades artísticas e gera possibilidade de 
continuidade com a parceria do Governo do 
Estado por meio da Orquestra Neojibá.

Ampliar o público-alvo.
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Nacional: Direito ao 
Território Estadual:

Não disponível Não disponível Não disponível

Nacional: Direito à 
Experimentação 
e Qualidade de 
Vida Estadual: 
Bem-Estar Juvenil

Promovendo Direitos 
de Jovens: Cultura 
e Saúde Sexual 
e Reprodutiva 
em Salvador.

O programa se desenvolve com base em 
uma metodologia bem aprovada em todo 
País. Contribui para garantir o direito juvenil 
no que tange à qualidade de vida.

Ampliar o programa e estender a outros grupos não 
atendidos. É importante que técnicos e gestores 
das áreas de segurança pública e saúde sejam 
também qualifi cados. É necessário aumentar 
quantitativamente a incidência da ação.

Atendimento 
Hospitalar e 
Domiciliar

Garante o acesso à escolaridade de pessoas em 
situações especiais, impactando de forma positiva 
na garantia da continuidade dos estudos.

É preciso qualifi car o programa na perspectiva 
juvenil, em especial no que tange às condições 
e necessidades dos jovens com defi ciência. 
Ampliar sua rede de atuação e atendimentos.

Programa de 
Educação Esportiva

Desenvolve atividades esportivas e de lazer que 
não são tão comuns no universo escolar.

Por se tratar de uma iniciativa que atende 
basicamente alunos do ensino regular diurno tal 
projeto acaba por não conseguir atingir fortemente 
a faixa etária compreendida como Juventude 
(15-29 anos). Seria necessário, em parceria com o 
governo do Estado, estendê-lo até o Ensino Médio 
ou à Educação de Jovens e Adultos Municipal.

Centro de Atenção 
Psicossocial para 
atendimento a 
adolescentes 
usuários de drogas 
(CAPS-AD do Pirajá)

Nas Conferências de Juventude o debate acerca 
dos CAPS-AD foi muito bem avaliado. Sua 
formatação com base na política de redução de 
danos tem resultados bem expressivos, elevando 
a qualidade de vida e a proteção social.

Ampliar a rede municipal de atendimento do 
CAPS-AD. Criar programas de consultórios 
de rua a partir deste trabalho

Programa Saúde 
na Escola (PSE)

Os resultados deste programa são satisfatórios, 
bastante conhecidos e se assemelham em todo o País 
quando executados conforme metodologia planejada

Ofi cina de 
Formação de 
Mulheres e Homens 
em Direitos Sexuais 
e Reprodutivos 
e Promoção da 
Saúde Materna

Atividades deste modelo, feitas de modo 
permanente, trazem bons resultados para a 
mudança de paradigmas no que diz respeito 
aos direitos sexuais e reprodutivos.

Garantir a reflexão acerca das questões geracionais 
que envolvem tais debates, conforme seção VI, 
do capítulo V do Plano Estadual de Juventude.

Projeto Lutando 
Pela Cidadania

As modalidades esportivas são consideradas 
aliadas de primeira ordem na luta contra a 
violência e na construção da cidadania.

Fortalecer o caráter juvenil da iniciativa, ampliando as 
categorias etárias e a capacidade de benefi ciários.

Evento “Pedala 
Criança”

O evento, voltado para crianças, tem público de todas 
as idades, que é estimulado à prática de exercícios 
e uso de meios alternativos de transportes.

Ampliar ações de promoção da saúde, 
com ações voltadas ao público jovem.
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Nacional: Direito à 
Diversidade e à Vida 
Segura Estadual: 
Reconhecimento 
das Diversidades

FIEMA – Fundo 
Municipal para o 
Desenvolvimento 
Humano e Inclusão 
Educacional 
de Mulheres 
Afrodescendentes

Atentas ao debate da diversidade, as ações 
apoiadas pelo Fundo potencializam a autonomia 
da jovem mulher, garantindo condições para 
a superação de adversidades e opressões 
geracionais, étnicas e de gênero. A jovem mãe 
é quem enfrenta, em muitos casos, as maiores 
difi culdades para dar continuidade aos estudos, 
melhorar sua posição no mercado de trabalho 
e criar condições para a escolarização de seus 
fi lhos. Uma iniciativa deste porte tende a melhorar 
qualitativamente a vida das jovens mulheres

Qualifi car o recorte juvenil a fi m de atender mais 
objetivamente às propostas dos Planos Nacionais 
e Estaduais de Juventude. Ampliar sua abrangência 
e número de benefi ciários é condição sine qua 
non para a mudança da realidade colocada.

Observatório da 
Discriminação 
Racial, da 
Violência contra a 
Mulher e LGBT

Maior proteção às pessoas que estão expostas 
ao preconceito e a violência, além de disponibilizar 
dados que podem colaborar na elaboração, 
monitoramento e avaliação de políticas públicas.

No que tange ao fornecimento de dados, é 
necessário qualifi cá-los a partir do recorte 
geracional. Tais dados podem ser importantes 
ferramentas para aprimorar as ações de valorização 
da diversidade e combate à discriminação.

Projeto “Esta Pode 
Ser a Sua História”

Promove a autoestima juvenil no que tange ao 
fortalecimento de identidades, contemplando uma 
premissa importante nos Planos Estadual e Nacional.

Ampliar o número de escolas. Qualifi car a 
metodologia. Estender sua ação para os 
jovens de 15 a 29 anos, envolvendo alunos 
da Rede Estadual e do Ensino Superior

Projeto “Seu 
Olhar Sobre a 
Beleza Negra”

Promove a autoestima juvenil no que tange ao 
fortalecimento de identidades, contemplando uma 
premissa importante nos Planos Estadual e Nacional.

Ampliar a intersetorialidade governamental no 
que tange ao debate étnico-racial. Estender sua 
ação para os jovens de 15 a 29 anos, envolvendo 
alunos da Rede Estadual e do Ensino Superior.

Gênero, Raça e 
Inclusão Digital: 
Buscando Novos 
Horizontes

Atividades deste tipo realizadas de modo 
permanente, trazem bons resultados para 
a mudança de paradigmas, promovendo 
uma formação técnica aliada a ações 
formativas e ampliando a inclusão social.

Para além do aspecto formativo, propiciar às jovens 
mulheres condições de superação das adversidades 
através do fomento à cultura cooperativista e a 
economia solidária na produção de tecnologias.

I Seminário de 
Saúde Integral das 
Mulheres Negras

É uma iniciativa importante pois cria 
espaço de diálogo sobre as necessidades 
específi cas das populações negras, 
garantindo recortes de gênero e raça.

Tornar o Seminário uma atividade do calendário 
municipal e garantir o recorte geracional e 
experiências juvenis nos seus debates.

I Seminário sobre 
Direitos Sexuais 
e Reprodutivos 
das Mulheres 
com Defi ciência

É uma iniciativa importante pois cria 
espaço de diálogo sobre as necessidades 
específi cas das pessoas portadoras de 
defi ciência, garantindo recortes de gênero.

Tornar o Seminário uma atividade do calendário 
municipal e garantir o recorte geracional e 
experiências juvenis nos seus debates.

Programa 
Guardiões da Paz – 
Guarda Municipal, 
Escola de Cidadania

Envolver os agentes de segurança pública 
em debates comunitários e no cotidiano 
escolar é uma estratégia importante 
para o enfrentamento à violência.

Segundo o Capítulo II, seção 2, do Plano 
Estadual de Juventude é preciso ampliar 
as informações sobre os direitos juvenis. É 
importante estender o programa às escolas 
da Rede Estadual, além de coletivos juvenis

Nacional: Direito 
à Participação 
Estadual: 
Desenvolvimento 
da Cidadania e 
Organização Juvenil

Curso de Formação 
de Adolescentes 
Multiplicadores 
em Protagonismo 
Juvenil

Tal iniciativa cria uma lógica de participação 
cidadã e ativismo social juvenil.

Qualifi car o programa na perspectiva juvenil, 
ampliando a faixa etária. Estabelecer uma 
metodologia de trabalho e um percurso formativo 
que gere participação para o processo de tomada 
de decisões no âmbito da cidade. Fortalecer, 
assim, a perspectiva do Conselho Municipal a partir 
deste grupo que está se formando, envolvendo 
também os que já passaram pelo curso.

FONTE: Elaboração própria.
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Para as sugestões e recomendações aqui 

postas, foram consideradas as diretrizes 

e o marco legal no âmbito federal e as 

especifi cidades da população jovem 

soteropolitana, além das colaborações dos 

entrevistados.
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III. SUGESTÕES
e recomendações
para a política
municipal
de juventude

Uma Política de Juventude deve estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias que 
visem garantir os direitos dos jovens.

Para as sugestões e recomendações aqui postas, foram consideradas as dire-
trizes e o marco legal no âmbito federal e as especifi cidades da população jovem 
soteropolitana, além das colaborações dos entrevistados.

Importa destacar que as recomendações postas no Relatório Preliminar fo-
ram discutidas em grupos de trabalho durante a Reunião de Apresentação dos 
Resultados Preliminares do Mapeamento, ocorrida dia 08 de novembro de 2012, 
em Salvador, com a participação de representantes de diversas secretarias e ór-
gãos da Prefeitura Municipal de Salvador e de organizações da sociedade civil, 
cujo relatório encontra-se no Anexo IV. Os resultados dos trabalhos dos grupos 
balizaram a revisão das proposições iniciais. Contudo, o objetivo do trabalho é de 
apresentar indicações que possam colaborar com o debate e a construção de uma 
Política Municipal de Juventude, que devem ser ampliados e continuados.

1. Diretrizes
Considerando a multidimensionalidade das questões juvenis, é imprescindível 

que a Política Municipal de Juventude seja:

  Integral – compreendendo as demandas e necessidades da 
população jovem em todos os seus aspectos, estabelecendo 
estratégias de desenvolvimento integral;

  Articulada – de forma transversal, envolvendo todos 
os atores vinculados ao processo decisório;

  Contextualizada – elaborada, considerando a realidade 
na qual o jovem está inserido, seus desejos, diversidade e 
especifi cidades, focalizando também as questões territoriais;

  Participativa – favorecendo o protagonismo juvenil, sua 
participação nos processos decisórios e o controle social;

  Focalizada – assumindo uma postura pragmática de oferta de ações 
prioritárias aos seguimentos juvenis em situação de vulnerabilidade.
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2. Estratégias
A construção e a consolidação de uma Política Municipal de Juventude em Salvador 

dependem do enfrentamento de três desafi os fundamentais: o institucional, o da parti-
cipação social e o da sustentabilidade.

A garantia da institucionalização, da participação e da continuidade da política de-
manda a delimitação de estratégias de trabalho, sugeridas a seguir:

2.1 Na dimensão institucional
O compromisso político assumido na assinatura do Pacto Pela Juventude8 por todos 

os candidatos à Prefeitura de Salvador é um fator positivo. O Pacto pela Juventude é uma 
proposição das organizações da sociedade civil que compõem o Conselho Nacional de 
Juventude e tem como objetivo a construção conjunta de uma agenda pública de juven-
tude. No Pacto, foi assumida a responsabilidade de institucionalizar a Política Municipal 
de Juventude. Para tanto, são necessárias ao menos:

1. A criação, formalização e implementação de um espaço específi co, 
responsável pela gestão e articulação das políticas de juventude, com 
garantia de inserção intersetorial e transversal nas decisões do governo;

2. Garantia de orçamento específi co;
3. Garantia de continuidade e ampliação dos projetos e programas 

existentes no município que atendam o público jovem.

Os entrevistados destacam também a necessidade da atenção e priorização do 
governo para os direitos dos jovens, como expostos nos trechos das entrevistas 
abaixo.

É preciso uma mudança na gestão das políticas, uma cooperação 
intersetorial. As ações pontuais que existem hoje não são sufi cientes. É 
preciso uma política específi ca para este público.

A construção da Política Municipal de Juventude só é possível com vontade 
política, atenção dos governos a essas populações e controle social.

2.2 Na dimensão participativa
Para garantir a participação social dos jovens na discussão, proposição, planeja-

mento e acompanhamento da Política Municipal de Juventude, são fundamentais as 
seguintes ações:
1. criação do Conselho Municipal de Juventude;
2. realização de conferências municipais;
3. abertura de outros canais de diálogo e participação da juventude, como 

câmaras temáticas e grupos de trabalho, assegurando a aplicação 
das demandas apresentadas e aprovadas nesses espaços.

4. garantia da transparência e publicidade nas decisões e gastos públicos.

8 A 3ª edição do Pacto pela Juventude foi lançado nodia 15/08/2012, pelo Conselho Nacional de Juventude, no auditório 
do Sindicato dos Comerciários, no Centro de Salvador. Durante a solenidade, houve o Ato de Compromisso dos 
Candidatos à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Salvador, onde os presentes assinaram o Pacto. Todas as 
candidaturas à prefeitura estiveram representadas. Compareceram os candidatos Nelson Pelegrino (PT), Rogério 
da Luz (PRTB), Hamilton Assis (PSOL) e Márcio Marinho (PRB), além dos candidatos a vice Nestor Neto (PMDB), 
representando Mário Kertész (PMDB), e Célia Sacramento (PV), representando o candidato ACM Neto (DEM).
Fonte: http://www.juventude.gov.br/conjuve/noticias/2012/08/17-08-2012-terceira-edicao-do-pacto-pela-juventude-e-
lancado-em-salvador-ba

60  |   JUVENTUDE E POLÍTICAS PÚBLICAS EM SALVADOR (BA)



SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUDES      CAPÍTULO 3

Os entrevistados destacaram de forma unânime a necessidade da participa-
ção dos jovens no processo de elaboração e implementação da Política Municipal 
de Juventude. Quando questionados sobre a criação de um Conselho Municipal 
de Juventude, falaram sobre a importância do espaço, mas expuseram também 
sua preocupação com a efetividade do Conselho para exercício do controle social, 
conforme pode ser observado nos trechos de entrevistas abaixo.

O Conselho é importante para o controle social, monitoramento da 
política e para pressionar o governo.

O Conselho pode atuar no norteamento das políticas e na 
fi scalização. Toda ação que dá vez e voz é sempre bem-vinda.

O conselho não deve ser apenas consultivo. Nos espaços 
participativos, é comum termos cooptação política. Por isso temos 
que pensar numa estrutura de conselho que o torne realmente 
efi caz e contribua com a política. É preciso pluralizar as vozes.

É importante articular a sociedade civil, as diversas culturas juvenis, 
o poder público e a universidade em todas as etapas, desde o 
planejamento, monitoramento e avaliação.

2.3 Na dimensão da sustentabilidade
A garantia de continuidade da política é fator fundamental. Para sua sustenta-

bilidade, são importantes as seguintes ações:

1. a elaboração e aprovação de um Plano Municipal de Juventude;
2. aprovação da inclusão da juventude nas leis orgânicas municipais;
3. fortalecimento de órgãos/instituições e entidades envolvidas no processo;
4. sensibilização das pessoas;
5. formulação de estatísticas e trabalhos que permitam planejar, 

monitorar e avaliar as ações para a juventude.

Na fala dos entrevistados acerca do Plano Municipal de Juventude encontra-
mos outras contribuições importantes, como as expostas a seguir.

O Plano Municipal de Juventude é importante, mas precisa ser 
construído, considerando as demandas das Conferências de 
Juventude e como instrumento de monitoramento.

O Plano Municipal de Juventude agora seria fundamental, pois já 
existe o Estadual e ele reforçaria ainda mais os direitos da juventude 
no plano local.

O Plano é importante para orientar as ações, mas precisa vir 
acompanhado do orçamento para efetivação das ações planejadas.

Para a efetivação de um Plano é necessária a garantia de recursos, 
a atribuição das responsabilidades e competências de cada setor, 
além do compromisso e vontade política do governo.
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Nos cenários nacional e estadual, as 

políticas públicas para juventude vêm 

avançando em passos largos. Neste 

trabalho, ao apresentar e analisar os 

indicadores de juventude em Salvador e 

as políticas públicas municipais voltadas 

a este público, concluímos que há ainda 

uma gama de desafi os a serem superados 

para garantia dos direitos dessa parcela da 

população soteropolitana.
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IV. CONSIDERAÇÕES 
fi nais

Nos cenários nacional e estadual, as políticas públicas para juventude vêm 
avançando em passos largos. Neste trabalho, ao apresentar e analisar os indica-
dores de juventude em Salvador e as políticas públicas municipais voltadas a este 
público, concluímos que há ainda uma gama de desafi os a serem superados para 
garantia dos direitos dessa parcela da população soteropolitana.

A construção de uma Política de Juventude deve ser precedida de um amplo 
debate que envolva o Poder Público, as universidades e a sociedade civil organiza-
da de modo articulado, participativo, horizontal e democrático, pautado no concei-
to de desenvolvimento integral dos jovens e respeito à sua diversidade.

As oportunidades que surgem com a realização próxima de megaeventos es-
portivos em Salvador e com a cooperação com o UNFPA criam um terreno pro-
pício à estruturação de uma Política Municipal de Juventude, que, promovendo a 
inclusão dos jovens, concorre diretamente para o desenvolvimento da cidade.
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VI. ANEXOS

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DAS AÇÕES

Este formulário tem por objetivo mapear as ações da Prefeitura Municipal de Salvador que tenham 
como benefi ciários diretos ou indiretos os jovens de 15 a 29 anos.

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Setor/órgão municipal: 

1.2 Nome do projeto/programa: 

1.2 Data de início das ações: 

1.3 Responsável: 

1.4 Contato do responsável: 

1.7 Telefone: 

1.8 E-mail: 

2. CARACTERIZAÇÃO

2.1 Objetivo: 

2.2  Público-alvo: 

2.3 Área de Abrangência: 

2.4 Atividades/ações desenvolvidas: 

2.5 Benefi ciários (quantos e quais são): 

2.6 Parcerias efetivadas para realização das ações (com outros equipamentos ou instituições

e com a comunidade): 

2.7 Nº de profi ssionais envolvidos na implementação (por cargo/função): 

2.8 Recursos aplicados: 

2.9 Principais difi culdades enfrentadas: 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4. CONTROLE DE PESQUISA

Data da Pesquisa: ______/______/______

Responsável pelo preenchimento: 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Este formulário tem por objetivo mapear as organizações de jovens da sociedade civil, bem 
como aquelas organizações que tenham como benefi ciários diretos ou indiretos os jovens de 
15 a 29 anos, a fi m de elaborar o diagnóstico organizativo dos jovens de Salvador/BA.

1) IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome: 

1.2 Endereço: 

1.3 Telefone: 

1.4 E-mail: 

1.5 Responsável: 

2) CARACTERÍSTICAS

2.1 Natureza da atividade: (marcar um X)

Religiosa

Comunitária/social

Cultural

Esportiva

Sindical/trabalhista/

partidária

Comercial

Produtiva

Outros. Especifi car: 

2.2 Objetivo da instituição:

2.3  Público-alvo: 

2.4 Área de abrangência/bairros atendidos: 

2.5 Atividades desenvolvidas: 

2.6 Parcerias realizadas (com outras instituições ou com a comunidade): 

2.7 Nº de integrantes da organização: 

2.8 Nº de pessoas atendidas (por mês): 

2.9 Problemas enfrentados: 
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ANEXOS

ANEXO III – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Agradecimento, apresentação dos presentes e dos  objetivos da entrevista.

1) Defi na juventude, para você:

 

2) Quais são os principais desafi os enfrentados pela população jovem, no seu entendimento?

 

3) Quais direitos devem ser garantidos para esta população?

 

4) Como estes direitos podem ser garantidos?

 

5) Qual sua opinião acerca da criação de um conselho municipal de juventude?

 

6) Qual sua opinião acerca da criação de um plano municipal de juventude?

 

7) Quais são os programas, projetos e ações executadas por esta secretaria/superintendência,

que benefi ciam direta ou indiretamente a população jovem de 15 a 29 anos?

 

8) Detalhe um pouco mais as ações informadas (objetivo, abrangência, público-alvo...)

 

9) Gostaria de acrescentar algo mais?

 

Agradecimento e encerramento.

71



ANEXO IV – ENCAMINHAMENTOS DA II CONFERÊNCIA DE JUVENTUDE
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR – 2011

GRUPO DE TRABALHO 01 – EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA JUVENIL – EDUCAÇÃO

1. Erradicar o analfabetismo juvenil.

2. Proporcionar a destinação adequada de recursos para subsidiar ações educativas, com forma-

ção contínua de docentes e aparelhamento e manutenção das instalações da escola.

3. Ampliar o número de matrículas de jovens na Educação Profi ssional, nos níveis de aprendiza-

gem/técnico, promovendo maior integração entre os níveis.

4. Fortalecer as Escolas Técnicas estaduais, promovendo a reformulação curricular, a fi m de ajus-

tar os cursos às demandas profi ssionais das economias dos territórios específi cos, mediante a 

prática de gestão participativa.

5. Inserir nos conteúdos curriculares o ensino da História da África e dos Povos Indígenas, em 

todo o Ensino Básico, implementando imediatamente as diretrizes para a execução da Lei 10.639, 

de 09 de janeiro de 2003, e da Lei 11.645, de 10 de março de 2008.

GRUPO DE TRABALHO 02 – EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA JUVENIL – TRABALHO, EMPREGO 

E RENDA

1. Articular políticas de formação profi ssional como as voltadas ao primeiro emprego e à renda.

2. Apoiar políticas que assegurem a permanência do jovem na escola, a fi m de que ele possa 

cursar o ensino público regular até a conclusão do ensino médio.

3. Estimular o envolvimento das empresas nas ações de formação profi ssional, visando à gera-

ção de oportunidades de trabalho para os jovens.

4. Garantir e apoiar a participação juvenil na elaboração das políticas públicas nas áreas de tra-

balho, emprego e renda.

5. Reprimir a prática do turismo sexual, notadamente visando crianças e adolescentes.

GRUPO DE TRABALHO 03 – BEM-ESTAR JUVENIL – SAÚDE

Enfatizar, no currículo dos profi ssionais de saúde, a formação sobre sexualidade do jovem. 

Estimular estratégias de profi ssionalização, de apoio à família e de inserção social dos usuários 

de drogas.

Ampliar projetos e programas, a exemplo do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas – SPE, que de-

senvolvem metodologias educativas e participativas.

Apoiar a criação, expansão e fortalecimento de centros permanentes especializados em tratamento 

para dependentes químicos e pessoas vivendo com HIV/AIDS.
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ANEXOS

BEM-ESTAR JUVENIL – VIDA SEGURA

Estimular, no âmbito das políticas públicas de segurança, ações de prevenção da violência, pro-

moção da cidadania e controle social, reforçando a prática do policiamento comunitário, com 

prioridade nas áreas com altas taxas de violência e promovendo formação nas áreas de direitos 

humanos e mediação de conflitos, conforme as diretrizes apontadas pelo PRONASCI.

GRUPO DE TRABALHO 04 – BEM-ESTAR JUVENIL – DESPORTO, LAZER E MEIO AMBIENTE

1. Estimular a geração de projetos de Agenda 21 Jovem e proporcionar aos jovens educação 

ambiental, com ênfase no manejo agrícola.

2. Ampliar o número de quadras poliesportivas nas escolas, permitindo a sua utilização gratuita 

pela comunidade nos fi ns de semana.

3. Garantir e apoiar a participação juvenil na elaboração das políticas públicas na área do despor-

to, do lazer e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4. Apoiar as iniciativas e programas que intensifi quem as relações socioambientais e propor-

cionem melhor qualidade de vida a todos os jovens, em um ambiente natural ecologicamente 

equilibrado e socialmente sadio.

5. Dinamizar a prática da educação física, por meio da qualifi cação dos professores, diversifi -

cando as modalidades esportivas, e incentivar o esporte na escola rural e nas comunidades 

quilombolas.

GRUPO DE TRABALHO 05 – DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA E ORGANIZAÇÃO JUVENIL – 

POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO E ORGANIZAÇÃO JUVENIL

1. Colaborar com o processo de conscientização da juventude, por meio da informação sobre 

políticas públicas de Juventude (a escola como fonte de formação de protagonistas juvenis).

2. Criar Conselho de Juventude eleito democraticamente, com caráter consultivo.

3. Estimular a participação efetiva do jovem nos espaços de discussão e deliberações comunitárias 

e públicas (PPA, LDO, LOAS, Orçamento Participativo, Plano Diretor, dentre outros instrumentos).

4. Apoiar a realização da Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude, a cada dois 

anos.

5. Disponibilizar espaços gratuitos nos meios de comunicação e aproveitar os já existentes, para 

divulgar as políticas públicas e os direitos dos jovens, onde poderão expressar as suas ideias.
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GRUPO DE TRABALHO 06 – APOIO À CRIATIVIDADE JUVENIL – PRODUÇÃO CULTURAL E 

ACESSO AOS BENS DA CULTURA

1. Incentivar projetos culturais que compreendam um programa de formação de plateia e criação 

de espaços públicos para produção cultural dos jovens, proporcionando a inclusão social de to-

dos os segmentos juvenis nesses projetos.

APOIO À CRIATIVIDADE JUVENIL – DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E COMUNICAÇÃO

2. Promover a formação técnica com software livre, fomentando a cultura cooperativista, inte-

grando a economia solidária na produção de bens tecnológicos.

3. Abrir um debate com setores do governo estadual sobre a possibilidade de implementação 

de um projeto de leitura crítica dos meios de comunicação em escolas públicas, tomando como 

referência elementos teóricos e metodológicos já disponíveis no Brasil.

4. Apoiar e incentivar a instalação de rádios comunitárias e rádios livres nas escolas públicas.

5. Implementar uma política de ciência e tecnologia articulada com um projeto nacional de desen-

volvimento e que valorize o jovem cientista.

GRUPO DE TRABALHO 07 – DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES – JOVEM NEGRO E 

NEGRA

1. Implementar programas e ações de apoio e acompanhamento de jovens vítimas de violência 

policial e de grupos de extermínio, bem como de suas famílias.

2. Ampliar ações de qualifi cação profi ssional, desenvolvimento humano, participação política, 

combate à violência e de reforço à cidadania e identidade dos jovens negros, especialmente nas 

áreas de grande aglomeração urbana.

3. Oferecer cursos profi ssionalizantes que permitam o desenvolvimento sustentável das comuni-

dades quilombolas, nas áreas de saúde e meio ambiente.

4. Melhorar a qualidade de vida dos jovens das comunidades tradicionais, facilitando o acesso às 

novas tecnologias e o acesso a crédito para desenvolvimento de suas comunidades.

5. Cumprir os acordos internacionais pela eliminação do racismo, sexismo e pela promoção da 

igualdade racial, com ênfase na juventude negra e quilombola.
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GRUPO DE TRABALHO 08 – DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES – JOVEM LÉSBICA, 

GAY, BISSEXUAL, TRAVESTI E TRANSEXUAL

1. Garantir a participação do jovem LGBT na elaboração das políticas públicas.

2. Respeitar as diferentes formas de orientação sexual e o seu direito à livre expressão.

3. Incluir nos censos demográfi cos e pesquisas ofi ciais dados relativos à orientação sexual.

4. Desenvolver a consciência dos jovens acerca da diversidade sexual.

5. Realizar campanhas de combate à homofobia.

GRUPO DE TRABALHO 09 – DO RECONHECIMENTO ÀS DIVERSIDADES – JOVEM MULHER

Defender uma educação inclusiva e não-sexista.

Combater todas as práticas de violência contra as jovens mulheres: violência de gênero, moral, 

sexual, física, racial, patrimonial, doméstica, de orientação sexual e psicológica.

DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES – JOVEM EM CONFLITO COM A LEI OU EM 

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

Intermediar as relações com a sociedade civil e as políticas setoriais, durante e após cumprimen-

to de medidas socioeducativas ou penais.

DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES – JOVEM DEFICIENTE

Promover cursos de educação profi ssional, estimulando a inclusão dos jovens portadores de 

defi ciência.

Fomentar a implantação de assistência médica especializada para jovens defi cientes, visando 

à promoção do desenvolvimento de suas capacidades, à identifi cação precoce e à intervenção 

adequada para minimizar e prevenir defi ciências posteriores.

GRUPO DE TRABALHO 10 – DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES – JOVEM INDÍGENA

1.Garantir e apoiar a participação dos jovens indígenas na elaboração das políticas públicas.

2.Ampliar a oferta de cursos profi ssionalizantes que permitam o desenvolvimento sustentável 

das comunidades indígenas, em áreas de saúde e meio ambiente.

3.Criar a categoria professor indígena, produzindo materiais didáticos específi cos e apoiando o 

aprendizado de línguas indígenas.

DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES – JOVEM RURAL

2.Implantar programas de estímulo à agroecologia e à produção orgânica.

4.Disseminar programas de qualifi cação e formação profi ssional na área rural.
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ANEXO V – RELATÓRIO DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
PARCIAIS DO MAPEAMENTO DO PERFIL DA POPULAÇÃO JOVEM DE SALVADOR 
E DAS AÇÕES DIRECIONADAS À JUVENTUDE PELOS DIVERSOS SETORES DO 
PODER PÚBLICO MUNICIPAL

  Data: quinta-feira, 08 de novembro de 2012

  Hora: 08h30 às12h

  Local: Auditório do IPS – Instituto da Previdência Social. 
Av. Joana Angélica, 399, 7º andar. Nazaré

  Número de participantes: 27 

Abertura e apresentações:
Sr. Leonel Leal Neto, Assessor de Relações Internacionais da PMS recebe a 

todos, agradecendo a parceria do UNFPA e demais agências das Nações Unidas. 
Fala que a juventude demanda políticas estratégicas. Cita o avanço nas políticas 
municipais para mulheres e o lançamento dia 21/11/12 do 1º Plano Municipal de 
Políticas para Mulheres. Fala da importância da articulação entre os três entes 
federativos, a sociedade civil e os organismos internacionais.

Sra. Taís Santos, Representante Auxiliar do UNFPA, fala que o objetivo do traba-
lho a ser apresentado é o de subsidiar a formulação de uma Política Municipal de 
Juventude. Fala que a expectativa dos trabalhos de hoje é que os resultados preli-
minares do mapeamento possam ser apresentados e discutidos. Esclarece que o 
UNFPA é a agência da Organização das Nações Unidas responsável pela implan-
tação do Programa de Ação do Cairo, aprovado na Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento, de 1994. Já está no seu 5º (quinto) ciclo programá-
tico, que está focado em três eixos de atuação: Direitos Sexuais e Reprodutivos, 
Juventude e Cooperação Sul-Sul. Quanto à juventude, o objetivo do UNFPA é apoiar 
e fortalecer as instituições nas ações de redução da vulnerabilidade, promoção 
dos direitos dos jovens e políticas públicas de juventude (PPJ). Taís Santos fala 
também das alterações populacionais que levam hoje a termos um “bônus demo-
gráfi co” ou “janela de oportunidades” com alta concentração de população jovem.

Sr. Guilherme Alves, da Assessoria Internacional da SNJ, fala de sua satis-
fação em retornar a Salvador, já que ele é baiano. Diz que a Secretaria Nacional 
de Juventude promoverá em 2013 uma bienal da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) com mostra de jovens. Fala da estruturação da SNJ, 
do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e das ações internacionais, como o 
evento Juvensur, Seminário Permanente de Integração Regional de Juventude no 
Mercosul.

Sr. Gabriel Davi, Coordenador de Cooperação Multilateral da ARI/PMS, solicita 
que todos os participantes se apresentem e segue-se uma rodada de apresenta-
ções. Após, passa a palavra para Sra. Vanessa Gusmão para apresentação dos 
Resultados Preliminares do Trabalho de Mapeamento do Perfi l da População 
Jovem de Salvador e das ações do Poder Público municipal voltadas à juventude.
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Apresentação dos resultados preliminares do mapeamento:
Sra. Vanessa Gusmão agradece a presença de todos e reforça que o objetivo 

do trabalho é que os resultados sejam analisados e discutidos e que todos pos-
sam contribuir com indicação de ajustes e inclusões. Contextualiza o trabalho que 
vai apresentar no cenário atual, fazendo um breve apanhado histórico da discus-
são sobre a politica de juventude em nível federal, desde a década de 1990, fala da 
recente criação da Secretaria Nacional da Juventude e os avanços surgidos desde 
então. No âmbito estadual, destacou o Plano Estadual de Juventude e o Conselho 
Estadual de Juventude e alegou que para consolidar as políticas públicas de ju-
ventude enquanto políticas de Estado é preciso a corresponsabilidade dos três 
níveis federativos. Apresenta o objetivo do trabalho, a metodologia, os aspectos 
facilitadores e difi cultadores da pesquisa, o perfi l da população jovem de Salvador 
nos aspectos demográfi cos, étnico-raciais, de escolaridade, ocupação, saúde, 
mortalidade, entre outros. Apresenta as demandas identifi cadas nas entrevistas, 
demais pesquisas e Conferências de Juventude. Expõe os resultados preliminares 
do mapeamento das ações da Prefeitura Municipal de Salvador voltadas, direta ou 
indiretamente à população jovem e as recomendações para a Política Municipal de 
Juventude, com diretrizes e estratégias, conforme documento em anexo. Após a 
apresentação, abre-se espaço para os comentários dos presentes.

Discussão dos resultados:
Sra. Maria José, da Secretaria Municipal de Saúde/Área Técnica de Saúde do 

Adolescente e Jovem (SMS/ATSAJ) pergunta se a recomendação sobre “A criação 
e implementação de um espaço específi co de gestão e articulação das políticas de 
juventude, com garantia de inserção intersetorial e transversal nas decisões do go-
verno”, diz respeito à criação de um Centro de Referência para Jovens. Vanessa es-
clarece que o Centro de referência, enquanto um espaço de formação e atividades 
para jovens, não atende ao recomendado. Esclarece que o ideal seria a formação 
de um Grupo de Trabalho, Comissão ou Comitê interno, composto de representan-
tes das diversas secretarias e órgãos da PMS, com o objetivo de discutir de modo 
integrado e articulado a Política Municipal de Juventude.

Sra. Luciana Ribeiro (SPM/PMS) cita a necessidade de haver um setor respon-
sável pela coordenação deste processo, sugerindo a criação de uma Gerência. 
Pondera-se a criação de uma secretaria específi ca, que pode afastar a sociedade 
civil dos trabalhos.

Sra. Jamira (Reprotai) fala de seu incômodo frente ao uso da expressão “vulne-
rabilidade”. Para ela, isto remete à falta de tudo, mas os jovens, apesar do acesso 
precário aos bens e serviços públicos, se organizam, lutam, fazem e transformam. 
Para ela, a palavra “vulnerabilidade” esconde a “potencialidade” desses jovens. 
Vanessa agradece a observação de Jamira, esclarece que o conceito de “vulnera-
bilidade” utilizado diz respeito à desigualdade de oportunidades e acessos e que 
sua preocupação no trabalho foi exatamente mostrar como os jovens estão orga-
nizados em redes, coletivos e organizações, mobilizados e atuando na garantia 
de seus direitos e por isso o relatório traz também um mapeamento preliminar da 
organização juvenil.
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Sra. Luciana (SPM/PMS) pergunta sobre o mapeamento das ações porque 
acredita que há secretarias e órgãos, como a Setad, que estão sub-representadas. 
Vanessa esclarece que o trabalho de mapeamento ainda não foi concluído, que 
aguarda retorno de algumas secretarias e órgãos e que algumas informações já 
disponíveis não puderam ser incluídas a tempo no Relatório Preliminar.

Altair (Casa do Sol) fala de sua preocupação em pensarmos a estrutura da 
Política Municipal de Juventude sem antes promover um diálogo mais ampliado. 
Fala que o relatório mostra como a população jovem “pega carona” nas políticas 
para adolescentes e outras. Ainda expõe a duplicidade e concorrência de ações da 
sociedade civil e da prefeitura e da necessidade de fortalecer o trabalho articulado. 
Gostaria de saber ainda quais os resultados e efeitos das ações que estão sendo 
desenvolvidas pela PMS, que mudanças elas têm promovido. Para ele, isto é de 
suma importância. Vanessa fala que a proposta do trabalho é apenas fornecer 
informações e indicações que possam colaborar para o debate e a construção 
de uma Política de Juventude. Que sua expectativa é que este seja o início de um 
trabalho, que deve ter continuidade.

Trabalhos em grupo:
Sra. Vanessa propõe a realização de trabalho em grupo, visando aprofundar as 

reflexões sobre dois importantes desafi os para a construção da Política Municipal 
de Juventude e sugerir estratégias para sua superação: O Desafi o Institucional e o 
Desafi o da Participação. Solicita que os participantes se dividam em dois grupos 
mistos, com representantes do poder público e da sociedade civil.

Explica para cada grupo a metodologia de trabalho, solicita que o grupo eleja 
um relator para apresentar os resultados, distribui os roteiros (em anexo).

Após 45 minutos, os grupos são convidados a apresentarem os resultados dos 
trabalhos.

Apresentação dos resultados dos trabalhos em grupo:
Desafi o da Participação Social: Após as discussões foram sistematizados os 

seguintes encaminhamentos;

1. A Setad convocaria uma reunião com a sociedade civil e órgãos relacionados 
à temática, uma reunião introdutória para formação de uma comissão que organi-
zaria a II Conferência Municipal de Juventude;

2. A Setad formalizaria a publicação dessa Comissão em diário ofi cial, especifi -
cando suas atribuições para a realização da II Conferência Municipal de Juventude;

3. A comissão tomaria providências para efetivar todas as ações necessárias 
para a realização da II Conferência Municipal de Juventude;

4. Com a participação dos jovens na II Conferência Municipal de Juventude, 
buscar assegurar a criação do Conselho Municipal de Juventude como proposta 
fi nal, de modo que este, contendo uma expressiva participação da sociedade civil, 
garanta a dimensão da participação social na construção da Política Municipal de 



ANEXOS

Juventude.

Após a apresentação, o grupo sugere alteração do formato do evento de 
“Conferência” para “Fórum Municipal de Juventude”, já que as Conferências 
Municipais de Juventude, ocorridas com intuito de tirar encaminhamentos e dele-
gados para as Conferências Estaduais e Nacionais de Juventude, ocorrem a cada 
dois anos, e ocorrerão em 2013. É destacada ainda a inviabilidade de realização 
deste evento ainda este ano, pelo tempo e orçamento necessários para isso.

Desafi o Institucional: Após as discussões foram sistematizados os seguintes 
encaminhamentos;

1. Decretar, ainda em 2012, a criação de um GT de Juventude Intersecretarias, 
com objetivo de construir as estratégias de construção da Política Municipal de 
Juventude, analisar as ações em curso, criar o Conselho Municipal de Juventude e 
potencializar a participação social.

Encaminhamentos e encerramento:
Tais Santos reforça o papel do UNFPA em apoiar a PMS na elaboração da 

Política Municipal de Juventude. Ruth Pucheta, Ofi cial de Programa do UNFPA, 
fala que o objetivo do Relatório Final, que agregará as contribuições dos grupos de 
trabalho, é o de sistematizar informações e sugestões para a equipe de transição, 
visando o comprometimento com a continuidade da discussão sobre a Política.

Como encaminhamentos, temos: Vanessa elaborará o Relatório Final, consi-
derando as sugestões colocadas na reunião e aquelas encaminhadas por e-mail 
pelos envolvidos, após a análise do Relatório Preliminar; Gabriel fará uma lista de 
e-mails para facilitar o acompanhamento das ações.
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