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o Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) é a agência das Nações Unidas 
(oNU) que trata de questões populacionais 
e humanitárias pela abordagem da saúde 
sexual e reprodutiva e direitos com foco 
em mulheres e jovens. trabalha também 
na promoção da equidade de gênero e no 
enfrentamento ao racismo e todas as 
formas de discriminação, para que todas 
as pessoas sejam tratadas com dignidade 
e respeito. 

o UNFPA tem como meta alcançar até 
2030: zero demanda insatisfeita de plane-
jamento reprodutivo, zero mortes mater-
nas preveníveis e zero violência baseada 
em gênero e outras práticas nocivas contra 
mulheres e meninas, incluindo o casamen-
to/união infantil. 

  Presente em mais de 150 países, o 
UNFPA atua por meio de alianças e parce-
rias com governos, outras agências da 

UNFPA NA BAhiA

Criando um mundo em que todas as gestações sejam desejadas, 
todos os partos sejam seguros e cada jovem alcance seu potencial
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reprodutiva, são pré-requisitos para se 
alcançar o desenvolvimento sustentável a 
longo prazo. São também instrumentos 
referenciais, a CIPD para além de 2014, a 
Agenda 2030, o Consenso de Montevidéu 
e os compromissos assumidos pelo Brasil 
na Cúpula de Nairobi, assim como os 
princípios da legislação nacional do Brasil.

A presente publicação apresenta a expe-
riência do Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA) no desenvolvimento e 
coordenação de ações no Estado da Bahia, 
no município Salvador, e demais municí-
pios baianos, considerando as parcerias 
estabelecidas desde 2007 com os gover-
nos e sociedade civil locais, as quais vêm 
contribuindo para a consolidação de 
transformações sociais e fortalecimento 

das políticas públicas na região.  

oNU, sociedade civil, academia e setor 
privado. o Fundo está presente no Brasil 
desde 1973, colaborando com o governo 
(federal, estadual e municipal) e diversas 
organizações da sociedade civil na formu-
lação e monitoramento de políticas e 
programas sobre população e desenvolvi-
mento. o escritório brasileiro está vincula-
do ao escritório regional do UNFPA para 
América Latina e Caribe (LACro).

o UNFPA é guiado em seu trabalho pelo 
Programa de Ação aprovado na Conferên-
cia internacional sobre População e De-
senvolvimento (CIPD), realizada em 1994, 
no Cairo. Durante a CIPD, 179 Estados-
Membros da ONU ― inclusive o Brasil 
― acordaram que a igualdade e equidade  
de gênero e o atendimento às necessida-
des em educação e saúde, incluindo saúde 
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Entre os principais objetivos do trabalho do 

UNFPA está a ampliação de possibilidades 

de mulheres e jovens levarem uma vida 

sexual e reprodutiva saudável, incluindo a 

decisão de quantos filhos ter e se tê-los e a 

efetivação dos direitos e oportunidades 

para todas as pessoas, principalmente para 

adolescentes e jovens e pessoas afrodes-

cendentes, sem deixar ninguém para trás. 

Para se alcançar os 3 zeros, é preciso 

também investir mais na prevenção à 

violência baseada em gênero e no enfrenta-

mento ao racismo. 

PALAvrA DA rEPrESENtANtE

Contribuir para o desenvolvimento das 

sociedades e promover direitos são algu-

mas das diretrizes de atuação do Fundo de 

População das Nações Unidas no Brasil e 

que norteiam nossa atuação na Bahia.

Desde 2007, o UNFPA trabalha em parceria 

estreita com a Prefeitura de Salvador, o 

Governo da Bahia, a sociedade civil, acade-

mia e demais atores estratégicos locais.

Nosso trabalho está baseado em coopera-

ção com parceiros que permitam o estabe-

lecimento de ações, projetos e campanhas 

conjuntas para avançar na agenda de 

direitos de todas as pessoas, especialmen-

te de mulheres e jovens. Ao longo desses 

anos, nossa atuação tem sido direcionada 

ao fortalecimento das capacidades institu-

cionais, oferecendo assistência técnica para 

parceiros governamentais e no fortaleci-

mento de organizações da sociedade civil, 

assim como também contribuindo para a 

crescente disponibilidade oportuna de 

dados desagregados de qualidade.

Astrid BrANt
rePresentAnte do  
Fundo de PoPulAÇão  
dAs nAÇões unidAs no BrAsil
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Diálogos de cooperação, ações conjuntas e fortalecimentos de 
políticas públicas

Desde 2007, o UNFPA atua na Bahia 
mediante cooperação estabelecida com a 
Prefeitura de Salvador e o Governo da 
Bahia com ações e projetos em níveis 
municipal e estadual. Em 2009, o Fundo 
instalou um escritório de projetos na 
capital baiana, a partir do qual as ações 
locais da agência têm se intensificado e 
apresentado resultados de sucesso. 

Os objetivos e diretrizes da atuação 
nacional do UNFPA são adaptados à 

realidade local, por meio da assistência 
técnica, da efetivação e fortalecimento de 
parcerias e políticas públicas e da realiza-
ção de projetos para ampliação do acesso 
à saúde sexual e reprodutiva e direitos de 
mulheres e jovens, incluindo o planeja-
mento do número de filhos voluntário, a 
maternidade segura, considerando ações 
de promoção da equidade de gênero e 
enfretamento ao racismo e todas as 
formas de discriminação. 

CoNtEXto
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CONTEXTO

Desde o início do trabalho em Salvador, em 

2007, o UNFPA atua em cooperação 

contínua com a Prefeitura através  do 

aporte de competências, tecnologias e 

estratégias que contribuam para a consoli-

dação das transformações políticas, 

econômicas e sociais que fazem parte da 

agenda local com o intuito de aprofundar o 

processo de transformação da gestão 

pública com  uma abordagem humana e 

sustentável.

Em 2019, o UNFPA e a Prefeitura de Salva-

dor renovaram a sua parceria formal e 

assinaram  um memorando de Entendi-

mento que prevê o desenvolvimento de 

projetos que visem à prevenção da violên-

cia baseada em gênero e ao fortalecimento 

da rede de proteção às mulheres, além de 

questões relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva, aos seus direitos e às necessi-

dades de adolescentes, jovens e mulheres, 

considerando os recortes de raça e gênero.

Parceria entre o Fundo de População da oNU e a Prefeitura de 
Salvador
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CONTEXTO

Parceria entre o UNFPA e o Governo da Bahia

Em âmbito estadual, a atuação com o 

Governo do Estado da Bahia foi formaliza-

da em 2008. Inclui, além do Gabinete do 

Governador, diversas Secretarias e tem 

como objetivo a promoção do desenvolvi-

mento sustentável e equitativo da socie-

dade baiana com a ampliação e fortaleci-

mento de ações, programas e políticas 

integradas e intersetoriais para a redução 

da pobreza e das desigualdades; o reco-

nhecimento, proteção, promoção e efeti-

vação dos direitos humanos, incluindo a 

saúde e direitos sexuais e reprodutivos; a 

prevenção de violência baseada em 

gênero; o enfrentamento ao racismo; o 

fortalecimento e consolidação das políti-

cas públicas para a juventude; e a produ-

ção e uso de dados sociodemográficos 

para a tomada de decisões e redução das 

iniquidades. 

“Há mais de uma década, o UNFPA estabele-

ce diálogo com a Bahia e o Município de 

Salvador de forma significativa. Sabemos 

que temos que investir mais em ações de 

prevenção à violência contra as mulheres e 

no enfretamento ao racismo e todas as 

formas de discriminação e preconceito. São 

muitos os desafios. Apesar de muitos 

avanços, o Brasil ainda é um dos países 

mais desiguais, inclusive na perspectiva 

racial e de gênero.”

Astrid BrANt
rePresentAnte do  
Fundo de PoPulAÇão  
dAs nAÇões unidAs no BrAsil
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CONTEXTO

O Fundo de População da ONU e Sociedade Civil Organizada na 
Bahia 

Em âmbito estadual, a atuação com o 

Governo do Estado da Bahia foi formaliza-

da em 2008. Inclui, além do Gabinete do 

Governador, diversas Secretarias e tem 

como objetivo a promoção do 

desenvolvimento sustentável e equitativo 

da sociedade baiana com a ampliação e 

fortalecimento de ações, programas e 

políticas integradas e intersetoriais para a 

redução da pobreza e das desigualdades; o 

reconhecimento, proteção, promoção e 

efetivação dos direitos humanos, incluindo 

a saúde e direitos sexuais e reprodutivos; a 

prevenção de violência baseada em gênero; 

o enfrentamento ao racismo; o fortaleci-

mento e consolidação das políticas públi-

cas para a juventude; e a produção e uso de 

dados sociodemográficos para a tomada de 

decisões e redução das iniquidades. 

o Fundo de População da oNU e os demais municípios baianos 

As ações do UNFPA na Bahia não se concen-

tram apenas na capital baiana. Diversas 

ações e parcerias também são desenvolvidas 

em outros municípios baianos com o objetivo 

do desenvolvimento sustentável e equitativo 

da população, especialmente mulheres, 

jovens e adolescentes, contemplando o 

reconhecimento, proteção, promoção e 

efetivação dos direitos humanos. 
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CONTEXTO

o FUNDo DE PoPULAÇÃo DA oNU E A ACADEmiA BAiANA

Para avançar no desenvolvimento susten-

tável é necessário unir esforços de todos os 

atores chave. dessa forma, o unFPA na 

Bahia estabelece estreito diálogo com a 

Assembleia legislativa da Bahia (AlBA) 

através da comissão dos direitos da 

Mulher, no intuito de promover equidade de 

gênero e ampliação da proteção aos direi-

tos humanos na região.

o FUNDo DE PoPULAÇÃo DA oNU E o LEGiSLAtivo BAiANo

com objetivo de mobilizar os melhores 

esforços e capacidades em prol de novos 

avanços, com base em evidências científi-

cas, o unFPA na Bahia também estabelece 

parceria com instituições acadêmicas locais, 

aproximando a comunidade estudantil das 

diversas temáticas relacionadas aos 

direitos sexuais e reprodutivos, migração e 

refúgio, bem como a promoção da equidade 

de gênero e o combate ao racismo.
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PriNCiPAiS AÇÕES

Nasceu, em 2009, o projeto “Promovendo Direitos de Jovens: Cultura 
e Saúde Sexual e Reprodutiva em Salvador”, realizado na comunidade 
de Sussuarana em parceria com a Prefeitura municipal de Salvador (PmS), e 
teve o objetivo de promover o direito de jovens, ampliar suas habilidades para a vida e proporcio-
nar melhores oportunidades para o desenvolvimento de seus potenciais, tendo seus pontos de 
vista respeitados. Em 2011, o projeto foi ampliado e adaptado às necessidades de jovens em 
situação de privação de liberdade nas Comunidades de Atendimento Socioeducativo (Cases) 
Salvador por intermédio da Secretaria municipal de Cultura e turismo de Salvador (SECULt). No 
mesmo ano, as atividades passaram a envolver também profissionais da Fundação de Apoio à 
Criança e ao Adolescente (FUNDAC) e das escolas municipais Professor Carlos Formigli e Yves de 
roussan, que funcionam dentro das unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. 

Em 2012, com base nos resultados positivos alcançados, o projeto passou a integrar a política de 
educação de jovens e adultos da SECULT/PMS, com a realização de atividades em três outras 
unidades escolares da região do Cabula. Passou também a contar com a parceria da Fundação 
Cidade mãe e do projeto Sinaleiras.

2009 – 2012

Entre 2013 e 2014 aconteceu a iniciativa chamada “OJÚ OMO: Olhar da Juventude”, 
delineado para reforçar a participação e a inclusão da juventude, ampliando o acesso a 

informações e aprimorando seus argumentos para atuar em defesa dos direitos 
humanos e, em especial, dos direitos sexuais e reprodutivos, com enfoque em gênero 

e raça. Participaram jovens do Subúrbio Ferroviário, Península de itapagipe, ilha de 
Maré e Quilombo Rio dos Macacos. O projeto foi realizado pelo UNFPA em parceria 

com a Coordenadoria Ecumênica de Serviços (Cese) e recebeu apoio financeiro da 
Organização Intereclesiástica para a Cooperação e Desenvolvimento ― holanda (iCCo).

2013 – 2014

Projeto ojÚ 
oMo: olhar da 

juventude

ProMovendo  
direitos  
de jovens
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PriNCiPAiS AÇÕES

Como parte da resposta do Sistema oNU no Brasil ao vírus Zika, o Fundo de Popula-
ção das Nações Unidas (UNFPA) atuou em comunidades de Pernambuco e 
da Bahia, dois dos estados mais afetados pela epidemia. o trabalho foi 
desenvolvido em parceria com a Cese ― Coordenadoria Ecumênica 
de Serviço, coletivos locais, a Fiocruz e os respectivos governos 
locais. O objetivo foi mobilizar as comunidades e ampliar o 
acesso à informação sobre a Zika e seus efeitos sobre a saúde 
das mulheres com um enfoque em direitos e no planejamento 
voluntário da vida reprodutiva, beneficiando principalmente 
mulheres, jovens e afrodescendentes que vivem em contextos 
de maior vulnerabilidade social.

A ação contou com recursos do governo do Japão e do Fundo 
Global para Emergências do UNFPA e fez parte do Marco Estraté-
gico de resposta Global e Plano de operações Conjuntas para o Zika, 
iniciativa liderada pela omS/oPAS e integrada pelo UNFPA e outras 
agências da oNU.

Pela sociedade civil, nos dois estados participaram: Grupo Curumim; Gestos; 
mirim Brasil ― Movimento Infanto-juvenil de Reinvindicação; SOS Corpo 
― Instituto Feminista para a Democracia; Coletivo Mangueiras; Uyala Mucaje 
― Organização de Mulheres Negras de Pernambuco; Instituto Odara; Coletivo 
Mangueiras; Mulheres do Calafate; Rede de Protagonistas em Ação de 
Itapagipe; Flores de Dan; Força Feminina e Rede Feminista de Saúde.

2016 – 2018

Mais saÚde,  
Menos Zika



14

toda ForMa
de violência  

deve ser
enFrentada

AGENDA DE trABALho

As sobreviventes de violência podem 
sofrer consequências para a saúde sexual 
e reprodutiva, incluindo gravidez  
indesejada, abortos inseguros, fístula 
traumática, infecções sexualmente trans-
missíveis (iSts), incluindo hiv. Em muitos 
casos, a consequência da violência de 
gênero é a morte.

A pandemia de Covid-19 aumentou as 
desigualdades de gênero existentes na 
sociedade, consequentemente os riscos de 
violência baseada em gênero. Embora as 
mulheres sejam a maioria das pessoas que 
sofrem violência, principalmente as mulhe-
res negras, esse tipo de violência também 

afeta pessoas LBtQiA+.  

Segundo as Nações Unidas, a violência 

baseada em gênero é qualquer ação que 

impacta de maneira negativa na identidade 

e/ou bem-estar social, físico ou psicológico 

de uma pessoa ou do grupo de pessoas em 

que o gênero é fator desencadeante.

A violência contra mulheres e meninas é 

uma das violações de direitos humanos 

mais prevalentes no mundo. Estima-se que 

uma em cada três mulheres experimentará 

abuso físico ou sexual durante a vida. 

A violência baseada em gênero mina a 

saúde, a dignidade, a segurança e a auto-

nomia de suas vítimas, mas permanece 

envolto em uma cultura de silêncio.  

ViolêNciA BAseAdA eM GêNero
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o quadro nacional de feminicídios e violên-

cia contra as mulheres demandam o forta-

lecimento de políticas públicas. Esta 

agenda é parte dos objetivos estratégicos 

do UNFPA e integra o conjunto de ações 

também desenvolvidas em Salvador e na 

Bahia a partir de diversas parcerias, como a 

realizada com a Secretaria de Políticas para 

as mulheres do Estado da Bahia (SPm) e 

com a Prefeitura de Salvador, fortalecidas 

por intermédios de Protocolos de intenção.

o UNFPA atua para ampliar e fortalecer  

as capacidades locais de proteção e enfren-

tamento para casos de violência baseada 

em gênero. A proteção e promoção dos 

direitos de mulheres e meninas devem  

ser priorizadas.

“Não vamos poder atingir as metas e garan-

tir o bem viver de todas as pessoas, inclusive 

alcançar o fim da violência contra mulheres 

e meninas, se não houver investimento na 

equidade de gênero”, reforçou Astrid Bant, 

representante do UNFPA no Brasil.

“Para alcançar o desenvolvimento e para que todas as pessoas desfrutem de direitos,  
a violência baseada em gênero precisa ser enfrentada.”

(relAtório de sitUAção dA PoPUlAção MUNdiAl 2019 – UNFPA)
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Criada em maio de 2020 e gerenciada pelo 
UNFPA por meio de seu escritório de proje-
tos na Bahia e pela equipe da área de 
gênero, raça e etnia, a Sala de Situação tem 
por finalidade a construção de um local 
seguro para discutir propostas, facilitar o 
diálogo entre a ONU, as organizações da 
sociedade civil, o poder público e a academia 
no sentido de fortalecer o monitoramento 
social, a elaboração e implementação de 
políticas públicas e a produção e análise de 
evidências na prevenção e resposta à 
violência baseada em gênero. Além disso, 
também é observado como um espaço de 

AÇão regionAl:
sala de situação Violência Baseada  
em gênero norte e nordeste

promoção de boas práticas entre os diversos 
atores envolvidos.

originalmente, o espaço foi pensado para 
organizações da região Nordeste, porém, em 
2021, observando a invisibilidade histórica 
vivenciada por muitas organizações da 
região Norte do Brasil, esse espaço foi 
ampliado garantindo a interação entre as 
duas regiões. Atualmente, são cerca de 45 
organizações participantes que se reúnem 
periodicamente on-line e eventualmente em 
encontros presenciais.

A Sala de Situação tem sido um espaço 
importante para o compartilhamento de 
experiências e advocacy estratégico nessas 
regiões do Brasil. Esse espaço de intercâm-
bio é marcado essencialmente pelo reconhe-
cimento das mulheres em suas diversidades 
e especificidades: mulheres negras, indíge-
nas, com deficiência, não-negras e trans.

Devido à sua importância, em 2020 e 2021, 
a iniciativa teve apoio financeiro da Embai-
xada da Noruega nas ações no âmbito do 25 
de novembro, dia que se celebra o Dia 
internacional para a Eliminação da violência 
contra as mulheres.
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Devido à pandemia de Covid-19, como forma 
de prevenção do avanço do vírus e também 
como forma de fortalecimento da rede de 
proteção à violência baseada em gênero, o 
UNFPA, em parceria com a Prefeitura de 
Salvador, entregou, em 2020, 800 kits de 
higiene e cestas básicas a mulheres vítimas 
de violência doméstica e familiar que esta-
vam sob proteção e abrigamento na Bahia. 
os Kits Dignidade, como são chamados, 
continham artigos como sabonete, álcool em 
gel e máscaras de tecido confeccionadas por 
artesãs do coletivo de costureiras rede de 
Economia do Sagrado Solidária.

AÇão locAl:
entrega de Kits dignidade para mulheres  
soteropolitanas sobreviventes de violência

os kits e os alimentos foram entregues 
acompanhados de folhetos informativos, 
elaborados com apoio de especialistas do 
Fundo de População da oNU e da Prefeitura 
de Salvador, sobre como se prevenir da 
doença causada pelo novo Coronavírus, 
como reconhecer a violência de gênero e 
como denunciar, uma vez que na pandemia o 
número de casos aumentou.
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Contextos sociais produzem, reforçam e 
perpetuam masculinidades, racismo e 
sexismo. o diálogo e a promoção de debate 
são pontos altos sobre a reeducação social 
desses aspectos. repensar práticas sociais, 
manutenção de padrões e estereótipos e a 
mudança de pequenos hábitos são alguns 
dos passos iniciais e boas práticas para se 
transformar essa realidade.

o escritório regional do UNFPA na Bahia 
promove o debate sobre masculinidades, 
principalmente entre jovens homens 
negros, desde 2010. Entre os aspectos 
abordados nas ações estão a paternidade 
responsável, o planejamento do número 
de filhos  e as relações de cuidado.  

É possível um mundo diferente no qual os 
homens e as mulheres possam dividir 
também responsabilidades e prazeres 
durante a relação sexual, a gestação, no 
momento do parto e/ou no cuidado com os 
filhos e filhas e com as pessoas em geral. 

estereótiPos de 
gênero, construção 
e desconstrução de 

Masculinidades

AGENDA DE trABALho

MAscUliNidAdes sAUdáVeis

 “Compreender a masculinidade como 
produto dos determinantes sociais e 
considerar a saúde do homem como 
um bem público é fundamental para 
poder promover  a igualdade de gênero 
como direito humano.”

hArold roBiNsoN
diretor regionAl  
unFPA AMéricA lAtinA e cAriBe
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“O Bahia entende que tem um papel a 
exercer do ponto de vista de conscientização. 
E por que não utilizar essa força que o Bahia 
tem para promover temáticas que são 
relevantes para a nossa sociedade?”

declAroU Vitor FerrAz 
vice-Presidente do esPorte cluBe BAhiA

Uma estratégia recente adotada pelo 
UNFPA na Bahia, em 2020, foi a assinatura 
do memorando de Entendimento com o 
Esporte Clube Bahia para a realização de 
ações de sensibilização e promoção dos 
direitos humanos, como a campanha 
#Zeroviolência contra a mulher que foi 
lançada no dia 08 de março de 2020 no 
estádio Fonte Nova, em Salvador.

Na iniciativa, os jogadores do Bahia 
usaram a camiseta do time com a hashtag 
da campanha (#Zeroviolência) no jogo e as 
líderes de torcida do Bahia fizeram uma 
performance com a temática da campanha 
no intervalo e no fim do jogo. Além dessa 
ação, durante o jogo, mas também durante 
todo o mês de março, foram veiculados 
nas mídias sociais vídeos gravados com os 
jogadores falando sobre a mensagem-cha-
ve da campanha.  
A campanha teve um alcance local e 
nacional de quase 8 milhões de telespec-
tadores (transmissão do jogo pela tv 
nacional) e quase 12 mil pessoas alcança-
das nas redes sociais.
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o Fundo de População das Nações Unidas é 
a agência líder no sistema oNU no desen-
volvimento de iniciativas em saúde sexual e 
reprodutiva, que contribui para que todas 
as mulheres tenham acesso a serviços 
essenciais, de qualidade e dignos, informa-
ção de qualidade e a oportunidades para o 
exercício dos seus direitos sem discrimina-
ção, coerção ou violência.

A falta de autonomia ao próprio corpo tem 
implicações massivas, além dos danos 
profundos e individuais a mulheres e 
meninas. De acordo com o relatório sobre a 
Situação da População Mundial 2021, 
apenas 55% das mulheres estão completa-
mente empoderadas para fazer escolhas 
sobre buscar por assistência médica, 
utilizar contraceptivos e o direito de dizer 
sim ou não para o sexo.

FortAleciMeNto dos direitos  
seXUAis e reProdUtiVos

Entre 2019 e 2020, o Fundo de População 
das Nações Unidas (UNFPA) ofereceu apoio 
para o desenvolvimento de 8 projetos de 
comunicação e sensibilização, exclusiva-
mente na Bahia, sobre a saúde sexual e 
reprodutiva de mulheres, especialmente 
mulheres negras, por meio do edital Ela 
Decide, feito em parceria com o Fundo Elas. 
No total, o UNFPA investiu quase R$400 
mil reais na iniciativa. As ações apoiadas e 
os materiais alcançaram um público direto 
de mais de 3 mil mulheres com idade entre 
12 e 96 anos. 

AÇão estAduAl:
ela decide
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A falta de acesso a absorventes e a condi-
ções básicas de saneamento, em casa e na 
escola, reforçam desigualdades e impactam 
diretamente mulheres e meninas em situa-
ção de vulnerabilidade. De acordo com o 
relatório nacional “Pobreza Menstrual no 
Brasil: desigualdade e violações de direitos”, 
realizado e lançado pelo UNFPA em 2021, 
mais de 700 mil meninas vivem sem acesso 
a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e 
mais de 4 milhões não têm acesso a itens 
mínimos de cuidados menstruais nas 
escolas. Além disso, no Brasil, 35% das 
adolescentes e jovens já passaram por 
alguma dificuldade por não terem acesso a 
absorventes, copinhos, água ou outra forma 
de cuidar da higiene menstrual; e 55% dos 
adolescentes e jovens que menstruam, 1 em 
cada 4 já deixou de ir à escola por não ter 
absorvente.

Para enfrentar essa realidade, em 2021, a 
Secretaria de Políticas para as mulheres 
(SPm) do Estado da Bahia, em parceria com 
a Secretaria de Educação do Estado da Bahia 
e com apoio do escritório do UNFPA na Bahia 

AÇão estAduAl:
dignidade menstrual

lançaram o Projeto Dignidade menstrual, 
que visa a distribuição de absorventes 
descartáveis e folders com informações 
sobre saúde menstrual, em benefício a mais 
de 200 mil mulheres adolescentes e jovens, 
homens trans e pessoas não binárias 
estudantes da rede pública estadual, em 
situação de pobreza ou extrema pobreza 
(entre 11 e 45 anos).

 “A dignidade menstrual é uma condição a 

ser defendida para todas as pessoas que 

menstruam. A ausência de condições sanitá-

rias mínimas para que as pessoas possam 

lidar com sua menstruação afeta a dignida-

de, a integridade corporal, a saúde e o 

bem-estar, sendo um desrespeito aos 

direitos humanos.”

Michele dANtAs
oFiciAl de ProJetos e cheFe  
do escritório do unFPA nA BAhiA
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Como parte do enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, o Fundo de População da ONU 
recomenda a garantia de acesso a serviços 
de saúde materna e neonatal, como parto 
seguro, além da não interrupção dos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva. E 
ainda, o UNFPA observa o cuidado com o 
aumento da violência de gênero, e a escas-
sez de contraceptivos, que podem levar à 
gravidez não intencional, caso não estejam 
disponíveis.

A utilização de Equipamentos de Proteção 
individual (EPi) é outra ferramenta de 
prevenção e mitigação do contágio do novo 
Coronavírus. o ministério da Saúde, em 
suas recomendações de proteção aos 
trabalhadores da saúde, reforça a eficiên-
cia no uso de EPI para minimizar os riscos 
de transmissão do vírus.

Desta forma, com vistas a contribuir para a 
segurança de profissionais da saúde das 
maternidades da Bahia no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19, o UNFPA realizou 
a entrega de mais 500 mil EPIs para a 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
(Sesab), um investimento de cerca de R$1 
milhão de reais.

AÇão estAduAl:
doação de epis

“Os Equipamentos de Proteção Individual 

foram doados prioritariamente para serviços 

de atenção primária em saúde. As Unidades 

de Saúde que realizam pré-natal e as 

maternidades estão entre os serviços 

prioritários. O objetivo é fortalecer a ação 

local e apoiar a manutenção e a oferta 

desses serviços, essenciais, mesmo durante 

a pandemia de Covid-19.” 

Astrid BANt 
rePresentAnte do Fundo de  
PoPulAÇão dA onu no BrAsil 
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o Fundo de População da oNU no Brasil, 
por meio do seu escritório de projetos na 
Bahia e da área se saúde sexual e reprodu-
tiva, desenvolveu em 2021, em parceria 
com a Prefeitura de Salvador, a iniciativa 
“UNFPA Empodera”, uma capacitação 100% 
online e autoguiada sobre promoção dos 
direitos das mulheres, saúde sexual e 
reprodutiva, diversidade entre outros 
temas, com a finalidade de empoderar 
mulheres para que possam fazer escolhas 
informadas sobre suas vidas pessoais 
assim como possam, em seus trabalhos, 
promover ações e atendimentos com 
sensibilidade para outras mulheres e 
meninas. 

A iniciativa busca alcançar todas as profis-
sionais da Prefeitura de Salvador (mais de 
5 mil mulheres) e promover especialmente 
três dos objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (oDS), que foram acordados 
como objetivos comuns a serem atingidos 
até 2030: ODS 3, que busca assegurar vida 
saudável e promover o bem-estar para 

AÇão locAl:
unFpa empodera

todas as pessoas, em todas as idades; ODS 
5, que defende a equidade de gênero e o 
empoderamento de todas as mulheres e 
jovens; e ODS 17, que propõe o fortaleci-
mento parcerias globais para o desenvolvi-
mento sustentável.

A plataforma virtual do UNFPA Empodera 
pode ser adaptada e realizada em parceria 
com outros parceiros da região (inclusive 
do Brasil) que tenham interesse em apri-
morar os conhecimentos das suas profis-
sionais sobre direitos das mulheres, 
especialmente em saúde sexual e 
reprodutiva.
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O UNFPA prioriza o trabalho com adoles-
centes e jovens por considerar que eles e 
elas são o principal motor de mudança da 
sociedade. As ações e estratégias desen-
volvidas possibilitam o estímulo à partici-
pação política e a inclusão, o acesso às 
informações e aprimoramento dos  argu-
mentos para atuar em defesa dos direitos 
humanos e dos direitos sexuais e 
reprodutivos.

O Brasil tem aproximadamente 50 milhões 
de jovens na faixa etária entre 15 e 29 
anos, um grupo populacional que experi-
menta diretamente os resultados das 
desigualdades sociais, a falta de oportuni-
dades e a violência sistemática de direitos. 

JUVeNtUde
Juventude negra
Ao se agregar componentes de gênero e 
raça, as jovens mulheres negras estão no 
topo dos índices de violência baseada em 
gênero, dificuldade de inserção no mercado 
de trabalho e gravidez não intencional. Os 
jovens negros são os que mais morrem 
entre as mortes violentas, como homicídio, 
latrocínio, lesão corporal e morte por 
intervenção policial. Suas mortes represen-
tam um conjunto de violações de direitos 
do jovem e adolescente no Brasil. A juven-
tude negra também é a que mais morre por 
causas externas. A Bahia é um dos estados 
que concentra o maior número de assassi-
natos de pessoas negras em ações policiais, 
segundo o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (2021). A maior parte das pessoas 
tem entre 12 e 29 anos. 

garantia de 
direitos Para 
adolescentes e 

jovens
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Esse conjunto de realidades está presente 
no contexto das juventudes que vivem em 
Salvador e no estado da Bahia. E por isso, 
dentre as prioridades de atuação do UNFPA 
na Bahia está o desenvolvimento de ações 

para reduzir e erradicar as brechas da 
desigualdade e do racismo estrutural que 
têm limitado essa população ao exercício 
pleno de seus direitos.

AÇão locAl:
cine debate “Juventude e Meio Ambiente” 

Em setembro de 2022, mês em que se 
celebra o Dia internacional da Juventude, a 
área de Adolescências e Juventudes do 
UNFPA promoveu o evento Cine-debate 
UNFPA, uma série de encontros com o 
objetivo de discutir as barreiras enfrenta-
das pela juventude brasileira. os eventos 
foram realizados com parceiros locais nas 
diferentes regiões do país e os temas 
consideraram diversos aspectos que 
afetam as juventudes, tais como: o racis-
mo; a gravidez na adolescência; o viver nas 
fronteiras; e, na Bahia, as mudanças 
climáticas. 

Na Bahia, o cine-debate aconteceu no 
município de Camaçari e contou com a 
participação de adolescentes do Projeto 

Ser Urbano Jovem, das escolas e represen-
tantes do Conselho municipal de Juventude 
de Camaçari e também da Secretaria de 
Urbanismo e meio Ambiente do município.
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AÇão nAcionAl:
cores e Vozes da Periferia - 20 anos de durban

Em alusão aos 20 anos da Conferência 
Mundial das Nações Unidas de 2001 contra 
o racismo, a discriminação racial, a xenofo-
bia e a intolerância, e formando parte da 
Estratégia vidas Negras, do Sistema oNU 
no Brasil, ocorreu o projeto “Cores e Vozes 
da Periferia - 20 anos de Durban”. A ação 
transcorreu entre março e novembro de 
2021 e foi realizada em São Paulo, Salva-
dor e recife. o marco temporal da ação 
transcorreu entre 21 de março, Dia Inter-
nacional contra a Discriminação racial, e 
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. 

Em novembro, a ação ocorreu nas cidades 
de Salvador e recife com uma série de 
oficinas temáticas, como sobre 

os impactos e desafios decorrentes da 
Conferência de Durban e técnicas de 
grafitagem, articulando o protagonismo 
juvenil e as linguagens artísticas da juven-
tude com os temas de Durban. A finaliza-
ção das atividades em Salvador, em Aqui-
dabã e tancredo Neves (Beiru), contou com 
a grafitagem de um mural em cada locali-
dade elaborado em conjunto com os jovens 
e grafiteiros locais. Em Salvador, a ação 
contou com a parceria do programa Corra 
para o Abraço (SJDhDS), a SEPromi 
(Secretaria de Promoção da igualdade 
racial do Estado da Bahia) e a SEmUr 
(Secretaria municipal de Salvador de 
Reparação). Por sua vez, em Recife, a 
parceria foi com a Secretaria Executiva de 
Juventude, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Juventude, Políti-
cas sobre Drogas e Direitos humanos, da 
Prefeitura municipal de recife e com o 
Projeto ibura mais Cultura. A ação esteve a 
cargo das áreas de Adolescências e Juven-
tudes e Gênero, raça e Etnia do UNFPA, 
bem como contou com a parceria do Fundo 
das Nações Unidas para a infância (Unicef) 
e do Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNoDC).
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AÇão regionAl:
cinema do Futuro - edição especial durban

“O Cinema do Futuro - Edição especial 
Durban”, realizado em 2021, articulou 
ideias igualitárias e antirracistas em prol 
de um futuro em que as pessoas jovens 
negras e/ou em vulnerabilidade social 
tenham o poder da câmera e possam elas 
mesmas construir suas narrativas de vida. 
A iniciativa foi idealizada e realizada pela 
Produtora PrasCabeças, em parceria com o 
Grupo Assessor interagencial para Juven-
tudes, vinculado ao Sistema oNU no Brasil 
e coordenado pelo UNFPA Brasil. o objetivo 
foi incluir até 300 jovens negros, indígenas, 
trans, vivendo com hiv e de comunidades 
tradicionais do Brasil inteiro para formação 
virtual de cerca de 2 meses sobre diversas 
áreas do cinema e sobre Durban. No final, 
os jovens realizaram vídeos com as técni-
cas aprendidas sobre a temática dos 20 
anos de Durban, seus avanços e desafios. 
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Gravidez não intencional na 
adolescência
De acordo com a Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI), de cada 100 mulheres que tiveram 
filhos em 2020 na Bahia, uma tinha até 14 
anos. A gravidez e a maternidade precoce 
são um dos grandes desafios a serem 
enfrentados na sociedade.

Frente a essas demandas, o UNFPA na 
Bahia trabalha para abordar essas ques-
tões, concentrando-se na proteção e no 
cumprimento dos direitos de jovens e 
adolescentes. o Fundo tem se engajado 
com parceiros governamentais e a socieda-
de civil organizada a partir da compreensão 
de que eles e elas estão no centro e são 
sujeitos políticos e estratégicos.
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Com a adoção da Agenda 2030, os Estados-

membros das Nações Unidas compromete-

ram-se a garantir que “ninguém seja deixa-

do para trás” e a “envidar esforços para 

chegar primeiro aos que ficam para trás”.

Grupos em situação de maior vulnerabilida-

de são os mais impactados pelas desigual-

dades sociais. No Brasil, a pandemia 

causada pela Covid-19 aprofundou ainda 

mais os desafios impostos pelo racismo 

estrutural, as vulnerabilidades diversas 

enfrentadas pelas pessoas LGBtQiA+ e 

comunidades tradicionais, assim como 

também notou-se aumento da violência 

baseada em gênero, a falta de oportunida-

des e garantia de direitos para as 

LEAVE NO ONE BEHIND

“Temos trabalhado em constantes diálogos, 

inclusive intensificados a partir de coopera-

ção firmada em 2019 com foco na proteção 

e garantia de direitos do povo negro, comba-

tendo as desigualdades raciais através de 

diversas frentes. Diante desta pandemia de 

Covid-19, que tem afetado majoritariamente 

famílias negras, o apoio do UNFPA e nossa 

contribuição neste processo serão funda-

mentais para preservar vidas e ajudar a 

quem mais precisa.”

FAByA reis
secretáriA de ProMoÇão dA iguAldAde rAciAl 
do Estado da Bahia (sEpromi)

juventudes, e questão climática, entre 

outros temas de máxima relevância.
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AÇão regionAl:
sem deixar ninguém para trás e covid-19

Com a missão de não deixar ninguém para 
trás, amparado na busca dos objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (oDS), em 
2021, o UNFPA realizou uma oficina virtual 
de comunicação e advocacy com cerca de 
35 organizações da sociedade civil do 
Nordeste, de forma a fortalecer e ampliar a 
vacinação contra a Covid-19 para todas as 

PoPULAÇÃo  
Em SitUAÇÃo  

DE rUA

PoPULAÇÃo  
LGBtQiA+ PESSoAS

vivENDo Com
hiv/AiDS

ADoLESCENtES
E JovENS

ComUNiDADES
trADiCioNAiS

“não deixar 
 ninguéM Para trás”

temas Leave No One Behind  
na agenda  do UNFPA Bahia

o desAFio de 

Parcerias

Prefeituras
municipais

Governo
Estadual

Sociedade
Civil
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pessoas, dando prioridade para as que 
mais precisam. Conduzida pelo Instituto 
odara, a oficina debateu estratégias para 
um olhar mais efetivo às pessoas em 
situação de maior vulnerabilidade dentro 
dos grupos de maior risco, de acordo com 
os protocolos nacionais de vacinação.

outro destaque está na parceria entre o 
UNFPA e a SEPromi no reforço das estra-
tégias de prevenção à Covid-19 junto aos 
segmentos da população negra e comuni-
dades tradicionais, com a distribuição de 
kits de limpeza para entidades do movi-
mento negro, terreiros de candomblé e 
comunidades quilombolas, material que foi 
repassado a famílias em situação de 
vulnerabilidade social e econômica. Ao 
todo, por meio da parceria, foram entre-
gues 1.000 kits contendo água sanitária, 
álcool 70% e sabão, contemplando comuni-
dades negras de Salvador e região 
metropolitana. 

“Agradecemos por estas benfeitorias aos 

terreiros e comunidades com kits de preven-

ção e materiais de higiene, que acontecem 

através destas parcerias. Vamos seguir 

fazendo a nossa parte, nos precavendo, 

cuidando das pessoas e enfrentando esta 

pandemia tão perigosa. Que ‘Tempo’ [divin-

dade no candomblé] nos abençoe nessa 

caminhada.”

irAildes cUNhA
liderAnÇA do terreiro tuMBA 
JunÇArA
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AÇão locAl:
População lGBtQi+

o UNFPA desenvolve diversas iniciativas 
voltadas para população LGBtQi+, espe-
cialmente na área da promoção à saúde 
sexual, reprodutiva e direitos, seja na área 
de direitos humanos. Sob responsabilidade 
do escritório de projetos na Bahia, em 
2019, foi realizada uma formação sobre 
direitos humanos e diversidade, destina-
do aos servidores, especialmente recepcio-
nistas e seguranças, do instituto do Patri-
mônio Artístico e Cultural da Bahia (iPAC/
BA), autarquia vinculada à Secretaria de 
Cultura do Estado (Secult/BA).

o objetivo foi ampliar os conhecimentos 
dos profissionais que atuam diretamente 
com o público, mostrando a importância do 
respeito à diversidade e combate as 
formas de discriminação, além de aju-
dá-los a desconstruir conceitos estabeleci-
dos pela sociedade sobre o assunto.

Em saúde sexual e reprodutiva, em 2021, o 
UNFPA com apoio e financiamento do 
Programa Conjunto das Nações Unidas 
sobre hiv/AiDS (UNAiDS), iniciou o projeto 
prep trans, em parceria com o GAPA/BA e 
Grupo Atração, e com colaboração da 
Secretaria de Estadual de Saúde da Bahia 
(SESAB) e da Secretaria municipal de Saúde 
de Salvador (SmS). A iniciativa promoveu a 
adesão de mulheres trans e travestis ao 
uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao 
hiv e ampliar a informação sobre o hiv/
aids, sífilis e hepatites virais, bem como a 
prevenção combinada nos municípios de 
Salvador e Lauro de Freitas.
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AÇão locAl:
saúde de mulheres em situação de rua

A população em situação de rua historica-
mente, em todos os países, sofre precon-
ceitos e discriminações, e enfrenta barrei-
ras de acesso na saúde e outros serviços. É 
um dever de todos não deixar ninguém 
para trás.

Em 2019, a Prefeitura de Salvador, por 
meio da Secretaria municipal de Saúde de 
Salvador (SmS) e em parceria com o 
UNFPA, elaborou oficinas virtuais com 
profissionais da pasta e do Consultório de 
rua do município para discutir abordagens 

sobre direitos sexuais e reprodutivos de 
mulheres em situação de rua. Durante as 
oficinas foram aprofundadas questões 
como as barreiras de acesso a serviços de 
saúde e a insumos de saúde sexual e 
reprodutiva (métodos anticoncepcionais, 
entre outros), o direito a um pré-natal de 
qualidade, a prevenção de infecções 
sexualmente transmissíveis e também 
sobre a importância dos/das profissionais 
de saúde na garantia dos direitos dessas 
mulheres, especialmente aquelas em idade 
reprodutiva.
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coMbate ao 
racisMo e 

ProMoção de 
direitos

Um dos principais parceiros do UNFPA na 

Bahia é a Secretaria de Promoção da 

igualdade racial do Estado (SEPromi), com 

a qual foi assinado um memorando de 

Entendimento, assim como organizações 

da sociedade civil. Conjuntamente, foi 

realizada uma série de ações com foco na 

garantia de direitos da população negra e 

de comunidades tradicionais, combatendo 

as desigualdades raciais.

olhar a população brasileira em toda a sua 

dimensão e incluir a promoção da equidade 

de gênero e raça em todas as ações é uma 

das principais missões para o mandato do 

UNFPA no Brasil.

A decisão estratégica em efetivar um 

escritório regional na Bahia está, inclusive, 

em ampliar e potencializar a ação do 

UNFPA na promoção da equidade racial, 

considerando o percentual de população 

negra no estado, assim como também 

avançar nessa agenda no Nordeste do país.

ProMoção dA eQUidAde rAciAl
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década afrodescendente

O ano de 2021 marcou os 20 anos da 
Conferência mundial das Nações Unidas 
contra o racismo, a Discriminação racial, a 
Xenofobia e Formas Correlatas de intole-
rância, realizada em Durban, na África do 
Sul. A partir da Conferência, foram estabe-
lecidas a Declaração e Programa de Ação 
de Durban, documentos que instituem a 
ação da comunidade internacional para 
enfrentar o racismo, adotado por consen-
so. É uma agenda inovadora e orientada 
para a ação para enfrentar todas as formas 
de racismo e discriminação racial.

o processo de Durban contribuiu para um 
avanço substancial na promoção e prote-
ção dos direitos das populações negras, 
como resultado de ações concretas 

tomadas pelos Estados, pela oNU, por 
outras organizações internacionais e 
regionais e pela sociedade civil.

No marco da Década internacional de 
Afrodescendentes, que segue até o ano de 
2024, com o objetivo de dar visibilidade às 
contribuições da população negra para as 
sociedades e em celebração dos 20 anos 
de Durban, o UNFPA, juntamente com 
diversos parceiros, vem realizando ações 
ao longo de 2021. 

As iniciativas “Cores e Vozes da Periferia 
- 20 anos de Durban’’ e “Cinema do Futuro 
- Edição Especial Durban” são exemplos de 
ações interagências nas quais o UNFPA 
Brasil se engajou sobre o tema.
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PrÓXimoS PASSoS

o escritório do Fundo de População das 
Nações Unidas na Bahia sempre desenvol-
veu suas ações em parceria com todos 
atores estratégicos locais e focando na 
garantia dos direitos das pessoas, espe-
cialmente mulheres e meninas. 

o UNFPA mantém ativas as parcerias já 
existentes, assim como busca formar 
novos acordos de cooperação com o poder 
público local (executivo, legislativo e 
judiciário), com a sociedade civil e com 
demais atores estratégicos na Bahia e no 
Nordeste. o Fundo tem como norte os 
princípios da Conferência internacional 
sobre População e Desenvolvimento, da 
Agenda 2030, da Década Internacional de 
Afrodescendentes e também os princípios 
da legislação nacional do Brasil, dando 
ênfase ao diálogo permanente e o estabe-
lecimento de amplas alianças para avançar 
na agenda de direitos e de saúde sexual e 
reprodutiva da população como parte 
integral da agenda nacional de desenvolvi-
mento sustentável.

Para o futuro próximo, estamos imbuídos no 
fortalecimento das parcerias já estabeleci-
das e no seguimento de novas cooperações 
na Bahia e no Nordeste, chegando sempre 
em quem mais precisa primeiro, asseguran-
do assim a saúde reprodutiva e os direitos 
das mulheres, adolescentes e jovens, e 
promovendo a equidade racial e de gênero, 
sem nunca deixar ninguém para trás!

Agenda para um futuro de equidade e direitos

Michele dANtAs
oFiciAl de ProJetos e 
cheFe de escritório do 
unFPA nA BAhiA
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