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TÍTULO DO PROJETO: Brasília: +Juventude +Direitos 

Agência Executora: Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do 
Distrito Federal Duração: 24 meses (de outubro de 2017 a outubro de 2019) 

Contribuição do ÓRGÃO NACIONAL: R$ 2.154.411,00 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro 
mil, quatrocentos e onze reais). 
Total do Projeto: R$ 2.051.820,00(dois milhões, cinquenta e um mil, oitocentos e vinte reais) 
AOS (5%do total geral do projeto): R$102.591,00 (cento e dois mil, quinhentos e noventa e um 
reais) 
Total Geral do Projeto: R$ 2.154.411,00 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 
onze reais). 

Resumo do projeto: 
O presente projeto busca fortalecer institucionalmente a SECriança com o objetivo de avançar na 
Agenda de Adolescência e Juventude no Distrito Federal, de modo que as necessidades, os direitos e 
as expectativas de adolescentes e jovens sejam efetivamente incorporadas nas ações, projetos e 
políticas do governo distrital, com equidade, inclusão e justiça. Nesse sentido, o projeto contribuirá 
para ampliar as políticas de adolescência e juventude implementadas pela SECriança/GDF, por meio 
de nova metodologia para promoção de protagonismo juvenil e fortalecimento de trajetórias, com 
base no marco dos direitos humanos. Estão previstos três principais resultados programáticos, além 
de um resultado de monitoramento e avaliação, a saber: a) Conteúdos de programas e iniciativas 
voltados para o público de jovens, especialmente no âmbito da Subsecretaria de Juventude, revisados 
e atualizados; b) Técnicas de abordagem para operadores do sistema socioeducativo, junto aos 
adolescentes e seus familiares, reestruturadas com base nos marcos legais e de direitos humanos; c) 
Metodologia de participação de adolescentes reestruturada no âmbito do CDCA e/ou outras instâncias 
relevantes para a SECriança/GDF; e d) Projeto de cooperação técnica "Brasília: +Juventude + 
Direitos" monitorado e avaliado, com vistas ao fortalecimento de memória institucional e 
sustentabilidade. 

Assinaturas: 

Aurélio de Paula Guedes Araújo 
Secretário 
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude 
Governo do Distrito Federal-GDF 

Embaixador João Almino 
Dire r Agira de Coope-ABC/Ministério das Relações Exteriores-MRE 
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I. ri` al _______v_______,_* ____ 1. Descrição do Setor A z ze _z__.--zz 

O Programa de Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, adotado por 179 
países em 1994 no âmbito da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, ressaltou a 
necessidade de um olhar diferenciado para a população de adolescentes e jovens como estratégia de 
promoção de direitos e de desenvolvimento, ressaltando que “As demandas atuais e futuras criadas 
por grandes populações de jovens, particularmente em termos de saúde, educação e emprego, 
representam importantes desafios e responsabilidades para famílias, comunidades locais, países e 
comunidade internacional." No mesmo documento, os países se comprometem a “procurar atender às 
necessidades e aspirações do jovem, particularmente nas áreas da educação formal e não-formal, de 
treinamento, oportunidades de emprego, habitação e saúde, assegurando assim sua integração e 
participação em todas as esferas da sociedade, inclusive a participação no processo político e de 
preparaçao para papéis de liderança." 

Dificilmente progressos sociais e econômicos poderão ser alcançados nos próximos anos sem os 
investimentos certos na maior população jovem da história: no mundo, são mais de 1,8 bilhão de 
adolescentes e jovens 10 a 24 anosl , e no Brasil esse número ultrapassa 51 milhõesz . 

Essa quantidade sem precedentes de adolescentes e jovens no Brasil e no mundo proporciona um momento histórico único, conhecido como “bônus demográfico” , que se for bem aproveitado, pode 
impulsionar o desenvolvimento inclusivo e sustentável. São necessários, nesse sentido, investimentos 
corretos para que esse grupo populacional possa realizar todo o seu potencial e contribuir para 
impactos positivos e exponenciais junto às suas famílias, comunidades e países. Adolescentes e 
jovens com melhor nível educacional, melhor saúde, incluindo saúde sexual e reprodutiva, e 
habilitados(as) a exercer e defender seus direitos e cidadania tornam-se mais autônomos(as) e 
produtivos(as), transformando suas realidades e o destino de seus países. 

É crucial que as leis, as políticas públicas e iniciativas nacionais e subnacionais estejam orientadas a 
fortalecer as trajetórias juvenis, oferecendo aos e às jovens um ambiente favorável para construírem 
seus projetos de vida, para fazerem escolhas conscientes, bem como as condições necessárias para 
transitarem de forma segura e saudável da adolescência para a idade adulta" . 

Para muitas meninas adolescentes e jovens, essa fase de transição para a vida adulta é marcada pela 
pobreza, impotência e perda de oportunidades. Muitas se casam precocemente, engravidam, e com a 
gravidez vem os riscos para a saúde e o acesso limitado à educação, minando as perspectivas futuras 
dessas jovens e perpetuando o ciclo intergeracional da pobreza. A paternidade na adolescência também pode trazer consequências para o processo de escolarização dos jovens e, principalmente, 
no que tange à responsabilidade financeira, com implicações futuras. 

'Diversas agências do sistema ONU entendem população jovem como o grupo de idade entre 10 e 24 anos, incluindo 
adolescentes (10 a 19 anos) e jovens (15 a 24 anos), de acordo com as categorias adotadas por esses organismos 
internacionalmente. Pela legislação brasileira, a adolescência é entendida como dos 12 aos 18 anos incompletos, e jovens dos 15 aos 29 anos. 
2Dados provenientes do relatório Situação da População Mundial 2014 (UNFPA, 2014). Disponível em: 
http://www.unfpa.org/swop-2014 
~*Bônus demográfico pode ser entendido como uma situação benéfica oferecida pela estrutura etária do país, com maior 
população em idade ativa (15-64 anos), e que, se for bem aproveitada, pode gerar desenvolvimento socioeconômico. Para 
tanto, é fundamental que o país adote estratégias para transformar a vantagem quantitativa da população em idade ativa em uma vantagem qualitativa, principalmente por meio de investimentos na formação qualificada de capital humano e na expansão e garantia do repertório de direitos para a população jovem. Mais informações em: http:¿¿www.unfpa.orgzswog-2014 
*https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/06/Position-paper-Maioridade-penal-1.pdf 
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Reitera-se, ainda, que a adolescência e a juventude são fases importantes para consolidar as 
conquistas resultantes dos investimentos nas fases anteriores da vida, como a redução da 
mortalidade infantil ou o amplo acesso ao ensino fundamental. Se esses investimentos na 
adolescência e juventude não forem feitos, o risco de perder os investimentos anteriores é alto. Um 
exemplo importante é que a diminuição da mortalidade infantil entre 1998 e 2008 somou mais de 26 
mil vidas de crianças salvas. Nessa mesma década, em virtude de contextos de violência, 81 mil 
adolescentes brasileiros (15-19 anos) foram assassinados. Isso significa que o país perdeu mais do 
que o dobro das crianças que foram salvass . 

De acordo com o Censo 2010, o Distrito Federal conta com aproximadamente 2.570.160 habitantes, 
em uma área de 5.779,999 km2 . O Distrito Federal tem um Indice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) igual a 0,824, o mais elevado dentre as unidades federativas do país. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2014, a população jovem do Distrito 
Federal (com idade entre 15 e 29 anos) era de aproximadamente 950 mil pessoas. Alguns dados 
oficiais disponíveis sugerem que uma parcela significativa desta população encontra-se em situação 
agravada de vulnerabilidade. Entre 2010 e 2014, foram registradas 2.652 mortes por agressão de 
pessoas nesta faixa etárias . Além disso, em 2013, 842 jovens e adolescentes encontravam-se em 
situação de Restrição e Privação de Liberdade7 . 

Diante desse panorama apresentado e do potencial representado pela população jovem para o 
desenvolvimento local e nacional, a Secretaria de Estado de políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude do Distrito Federal (SECriança) vem estabelecer parceria com organismo internacional para 
ampliar suas políticas de adolescência e juventude, por meio de nova metodologia para promoção de 
protagonismo juvenil e fortalecimento de trajetórias, com base no marco dos direitos humanos. E 
necessário ampliar, revisar e fortalecer conteúdos, abordagens e metodologias empregadas nas as 
políticas públicas adotadas pela SECriança, a fim de que auxiliem na construção de habilidades para a 
vida entre a população de adolescentes e jovens, com a perspectiva de direitos e ênfase nos 
segmentos em situação de vulnerabilidade social agravada, incluindo atenção às necessidades 
educacionais de serviços de orientação e capacitação de adolescentes e jovens para tratar sua 
sexualidade de uma maneira positiva e responsável, incluindo o planejamento de sua vida sexual e 
reprodutiva, sabendo-se que adolescentes são particularmente vulneráveis devido à falta de 
informação e acesso a sen/iços adequados à faixa etária. 

2. Estratégia da Unidade da Federaçao para o Setor 

O setor público brasileiro reconhece a adolescência como uma fase particular do desenvolvimento 
humano e, nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, emerge como 
principal marco na instituição de medidas e orientações para políticas para adolescentes no país. As 
demandas especificamente juvenis entraram mais recentemente na agenda das políticas públicas 
brasileiras, tendo ganhado força a partir de 2005, com a implementação da Política Nacional de 
Juventude (PNJ), que instituiu uma série de ações governamentais para responder a reivindicações e 
para garantir direitos juvenis. A Emenda 65/2010 assegurou a inserção da juventude na Constituição 
Federal, contribuindo para a instituição da Política Nacional com a criação de órgãos e conselhos 
específicos em estados e municípios. Em 2013, o aparato institucional foi complementado pelo 
Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013) - instrumento legal que determina quais são os direitos dos 
jovens que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro e estabelece aspectos 
institucionais para o Sistema Nacional de Juventude. 

5MS/SVS/SIM e Sinasc. Ver: UNICEF, 2011. Situação da Adolescência Brasileira 2011. O direito de ser adolescente: 
Oportunidade para reduzir vulnerabilidades e superar desigualdades. Brasília: UNICEF. 
*MS/SVS/SIM. 
7 SDH. Levantamento Anual Sinase, 2013. 
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Para o período de 2016-2019, o Plano Plurianual do Governo ederal estabelece os seguintes 
objetivos vinculados ao Programa Temático Promoção de Direitos da Juventude: 

- "Institucionalizar e fomentar a política de juventude junto aos entes federados, organismos 
internacionais e outros países, especialmente da América Latina; 

- Promover o trabalho decente para a juventude por meio da ampliação das oportunidades de 
inserção digna e ativa no mundo do trabalho, da qualificação profissional e do fomento à 
economia solidária; 

- Promover ações que contribuam para reduzir a vulnerabilidade social de jovens, 
especialmente negros, em territórios com alta incidência de homicídios por meio do Plano 
Juventude Viva; 

- Coordenar e articular políticas públicas que promovam os direitos dos jovens; 
- Promover e integrar ações que contribuam para a efetivação do direito da juventude à 

sustentabilidade e ao meio ambiente; 
- Fomentar o direito à participação social e política e à representação juvenil; 
- Promover o acesso da juventude a ações da assistência social, inclusão produtiva e 

segurança alimentar e nutricional; 
- Promover ações que contribuam para a atenção integral à saúde e à qualidade de vida dos 

jovens." 

No âmbito do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude foi criada em 2011, e ampliada em 2015 quando incorporou a Subsecretaria da Juventude, com o objetivo de assegurar a plenitude das condições indispensáveis ao crescimento e 
desenvolvimento saudáveis da infância, adolescência e juventude, em consonância com os marcos 
legais nacionais. Nesse sentido, a Secretaria apresenta a missão de promover e garantir o direito das 
crianças, adolescentes e juventude do Distrito Federal, a partir da visão de que todas as crianças, 
adolescentes e jovens do Distrito Federal devem ter garantida a integralidade de seus direitos. 

Conforme indicado no Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2016-2019, as políticas 
públicas propostas pelo Governo do Distrito Federal para Crianças, Adolescentes e Juventude seguem 
as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, do Plano Nacional pela Primeira Infância, do Plano Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes, do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, do 
Estatuto da Juventude, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e do Plano Decenal de 
Atendimento Socioeducativo. 

A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude conta com cinco 
Subsecretarias, a saber: a Subsecretaria de Promoção de Políticas para Crianças e Adolescentes 
(Subpolíticas), a Subsecretaria de Proteção da Criança e do Adolescente (Subproteca), a 
Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis), Subsecretaria de Administração Geral (Suag) e a 
Subsecretaria da Juventude (Subjuv). 

A Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes (Subpolíticas) está alinhada com a Política 
Nacional de Direitos Humanos que tem como princípios norteadores o reconhecimento de que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que esses direitos são universais, com equidade e 
justiça social. Seu objetivo é a consolidação de uma Política que promova a garantia dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, respeitando as 
condições de pessoas com deficiência, as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico- 
racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política. Suas ações seguem as 
diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do 
Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes fundamentadas na universalidade e 
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indivisibilidade dos direitos, intersetorialidade e atuação em rede. A Subsecretaria de Políticas para 
Crianças e Adolescentes atua em três linhas estratégicas, são elas: 1) Política de Formação 
Continuada em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; 2) Política de Enfrentamento às 
Violências contra Crianças e Adolescentes; e 3) Política de Promoção de Direitos de Crianças e 
Adolescentes. 

A Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis), por sua vez, apresenta a responsabilidade geral 
de execução das medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), Liberdade 
Assistida (LA), Semiliberdade e Internação - tendo em vista que o Distrito Federal é uma unidade da 
federação que acumula as competências de Estado e de Município. Além das medidas 
socioeducativas, a execução dos serviços de Internação Provisória e Medida Cautelar, aplicadas antes 
da sentença aos adolescentes acusados de cometimento de ato infracional, também é de 
responsabilidade da referida subsecretaria, determinadas pelo Poder Judiciário, de acordo com as 
diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE) e na Lei N° 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Orienta-se pelo 
princípio de que todos os adolescentes vinculados ao Sistema Socioeducativo devem ser atendidos de 
modo integral, ou seja, com a garantia de seus direitos e acesso a serviços sociais, preservando a 
incompletude institucional desse sistema, e ainda, construindo e efetivando o Sistema de Garantia de 
Direitos, onde as políticas setoriais interagem de forma harmônica com a política socioeducativa. 

A Subsecretaria da Juventude (Subjuv), por seu turno, tem entre as suas atribuições: planejar, 
formular, definir, articular e coordenar políticas, diretrizes e ações relacionadas à temática juvenil; 
apoiar, fortalecer e estimular ações voltadas para os jovens nas áreas de educação, cultura, lazer, 
esporte, saúde, cidadania, direitos humanos, assistência social e trabalho; promover a articulação e a 
integração do poder público e a sociedade civil. A Subjuv também tem a função de coordenar a 
execução da Política Distrital de Atenção ao Jovem, mediante: planejamento, formulação e execução 
dos Centros da Juventude do Distrito Federal; coordenação das atividades do Comitê 
Intragovernamental Permanente de Acompanhamento e Articulação das Ações para a Juventude - 
CPJ no Distrito Federal; e acompanhamento do Conselho de Juventude do Distrito Federal. A 
Subsecretaria realiza ainda, o acompanhamento e difusão de informações da temática juvenil na 
formulação de políticas, diretrizes, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pelo Governo 
do Distrito Federal, relacionados à sua área de competência. 

A Subsecretaria de Proteção da Criança e do Adolescente (Subproteca) atua na implementação estrita 
da Política de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, norteando-se pelos princípios da 
intersetorialidade e da articulação, com a finalidade de assegurar que crianças e adolescentes sejam 
tratados com prioridade absoluta. A Subproteca integra-se às demais Subsecretarias e a outras 
instâncias do Governo do Distrito Federal, assim como a órgãos federais, estaduais, internacionais, 
ONGs, poder legislativo, entre outros. Para dar consecução as suas finalidades institucionais, a 
SUBPROTECA lança mão de algumas estratégias de atuação, tais como: coordenar, no âmbito do 
Distrito Federal, a execução de políticas públicas inerentes à proteção da criança e do adolescente, 
conforme legislação vigente, em especial a Lei n° 8069/1990, a Lei Distrital n° 4451/2009 e a 
Resolução n° 139, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; garantir o 
funcionamento das estruturas de apoio, tanto do pessoal técnico-administrativo quanto de serviços, 
material e equipamentos, necessários ao pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares; realizar 
pesquisas, estudos, avaliações e levantamentos de dados voltados para a implementação e melhoria 
de ações relacionadas à proteção integral de crianças e adolescentes; implantar e administrar 
sistemas de informações relacionados à proteção integral de crianças e adolescentes; apoiar os 
Conselhos Tutelares com serviço de notificação de denúncias de violação dos direitos de crianças e 
adolescentes no horário noturno, feriados e finais de semana nas 24 h/dia, de forma articulada ao 
Plantão do Conselho Tutelar; ampliar o diálogo técnico com os Conselhos Tutelares em temas 
relacionados à política de proteção da criança e do adolescente e prestar apoio técnico sempre que 
solicitado; apoiar técnica e financeiramente a implementação do Programa de Proteção às Crianças e 
adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM no Distrito Federal; promover e/ou participar de 
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especial; participar da elaboração dos programas de formação continuada aos conselhos tutelares de 
forma articulada com as demais unidades. Além disso, a Subproteca visa dar estrutura e amparo 
administrativo ao Conselho Tutelar que se constitui num órgão essencial do Sistema de Garantia de 
Direitos concebido assim pelo ECA. 
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Finalmente, a Subsecretaria de Administraçao Geral (Suag) atua como unidade orgânica de comando 
e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário, a ela competindo dirigir, coordenar e controlar 
a execução setorial das atividades de gestão de pessoas, planejamento, orçamento e finanças, 
serviços gerais, administração de material, patrimônio, comunicação administrativa, apoio 
administrativo, conservação e manutenção de próprios da Secretaria de Estado de Políticas para 
Crianças, Adolescentes e Juventude - entre outros. 

3. Assistência Técnica prévia ou em curso 
A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, está em processo final de elaboração de projetos de cooperação internacional com outros dois organismos 
internacionais, os quais apresentam atuação complementar e sem superposição de atividades entre 
eles. Trata-se de um PRODOC junto a UNESCO, que tem como finalidade consolidar as políticas 
públicas da SECriança, contemplando o aperfeiçoamento das ações prestadas, promover os direitos 
que assegurem oportunidades para o desenvolvimento integral às crianças aos adolescentes do 
Distrito Federal. A outra cooperação técnica cuja negociação está em curso é com a Organização dos 
Estados Ibero-americanos - OEI, que tem como objetivo realizar o aprimoramento institucional da 
SECriança em seus Processos de planejamento, formulação e gestão através da construção de um 
sistema de monitoramento e avaliação das ações executadas sob a gestão das Subsecretarias de 
Juventude e do Sistema Socioeducativo- Subsis. 

4. Matriz Institucional para o Setor - limitações institucionais e 
operacionais 

A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (SECriança), criada em 
2011 e ampliada em 2015 com a incorporação da Subsecretaria da Juventude, atua em parceria com 
os demais órgãos públicos do DF e entidades que têm interface direta com as questões tratadas pela 
Secretaria. Por meio de suas cinco subsecretarias já mencionadas anteriormente, a Secretaria vem 
responder às necessidades de avançar na efetiva garantia de direitos de crianças, adolescentes e 
jovens, nos marcos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Estatuto da Juventude e dos 
acordos internacionais de direitos humanos do qual o país é signatário, incluindo o Programa de Ação do Cairo (CIPD 1994) e a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. 

Com vistas a responder a necessidades de desenvolvimento e fortalecimento institucional, a proposta 
de cooperação visa contribuir para aprimoramento metodológico, de abordagens e conteúdos de 
ações e políticas dada Secretaria junto a adolescentes e/ou jovens de pelo menos três de suas 
Subsecretarias - a Subpolíticas, a Subsis e a Subjuv - englobando ações de assistência técnica 
especializada, com base nos parâmetros internacionais e abordagem de direitos humanos, para 
capacitação profissional, sensibilização e instrumentalização de equipes técnicas; para ampliação das 
atividades de formação de adolescentes e jovens envolvidos nos programas adotados pela Secretaria 
(com metodologia baseada em evidências e lições aprendidas de outras experiências exitosas, voltada 
para a informação, pensamento crítico e mudanças de atitudes, incluindo escolhas responsáveis e 
saudáveis); assistência para efetivação da transversalização dos enfoques de gênero, geracional, 
racial, étnico e de direitos humanos nas atividades desenvolvidas em parceria, assistência na revisão 
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de conteúdos para elaboração de materiais de apoio, bem como apoio técnico no planejamento, 
programaçao, execuçao, monitoramento e avaliação das estratégias. Destaca-se, nesse sentido, como 
desafio institucional a necessidade de reforçar e ampliar tanto internamente quanto junto aos 
beneficiários e/ou outros parceiros a abordagem com foco nos direitos humanos, incluindo educação 
em direitos, fortalecimentos de trajetórias juvenis e construção de habilidades para a vida. 

A. Justificativa do Projeto

~ 
1. Situaçao Atual 

A cooperação técnica entre o Governo do Distrito Federal e o Fundo de População das Nações Unidas 
vem responder às necessidades de avançar na agenda dos direitos humanos e, em particular, na 
agenda dos direitos de adolescentes e jovens, destacando o papel fundamental desempenhado por 
governos locais na proteção e promoção dos direitos humanos e inclusão social desses grupos 
populacionais e na promoção de estratégias de desenvolvimento na unidade federativa, a partir de 
assessoria técnica das áreas de expertise do referido organismo. 

A parceria considera os compromissos estabelecidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em sessão realizada 
entre 25 e 27 de setembro de 2015, além de reconhecer a importância de dar seguimento à 
realização do Programa de Ação que resultou da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento realizada na cidade do Cairo, no ano de 1994 - e de sua revisão, em 2014; e ao 
Consenso de Montevidéu sobre População e Desenvolvimento, produzido na Primeira Reunião da 
Conferência Regional sobre População e Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, ocorrida em 
2013. 

Nesse sentido, as ações de cooperação atendem a necessidades identificadas de fortalecimento 
programático-institucional em direitos humanos e direitos da adolescência e juventude no âmbito do 
sistema socioeducativo, envolvendo desenvolvimento de metodologia e abordagem para trabalho com 
profissionais, com o público de adolescentes atendidos no sistema, familiares e/ou responsáveis. 

Numa perspectiva de direitos humanos, o corpo profissional no sistema socioeducativo precisa estar 
sensibilizado e qualificado para atuar não apenas de forma repressiva, mas também na perspectiva 
construtiva, com promoção de saúde e segurança, e voltada para a efetiva ressocialização dos e das 
adolescentes atendidos pelo sistema, em conformidade com os tratados internacionais de direitos 
humanos e com a legislação nacional vigente. A execução das medidas socioeducativas deve ser feita 
por meio de uma ação articulada e planejada de uma equipe de socioeducadores (constituida de 
psicólogo, assistente social, pedagogo e atendente de reintegração social). Esta ação tem como fim o 
desenvolvimento pessoal e social do socioeducando (ou adolescente em cumprimento da medida 
socioeducativa), o que inclui o desenvolvimento de sua autonomia, solidariedade e habilidades para a 
convivência e para o trabalho. Considerando este pressuposto, a ação socioeducativa apenas se 
efetivará se esta equipe estiver preparada e integrada, pois a educação acontecerá a partir dos 
vínculos entre socioeducadores e socioeducandos, estabelecidos no contexto da execução da medida. 
Vínculos que são relação de confiança, respeito, autoridade e orientação. No entanto, o Sistema 
Socioeducativo, no DF, atualmente vive muitos desencontros que impossibilitam sua integração, 
havendo muitas vezes uma abordagem defasada, pouco alinhada aos direitos humanos e com 
metodologia arcaica. 

Identifica-se atualmente uma carência de pedagogias, ferramentas, métodos e técnicas 
socioeducativas para se relacionar com os adolescentes e seus familiares. O resultado deste vácuo é 
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I e a opçao, pelos servidores, por praticas de açoes correci , sca d 
maior segurança, no contexto de trabalho. Porém este fato serve para tencionar as relações 
socioeducador e socioeducando. Como em um círculo vicioso, o aumento de agressões aumenta 
ainda mais a busca por segurança. O que observamos muitas vezes é um contexto com ações 
desarticuladas: servidores em busca de segurança, agindo de maneira dura, adolescentes em busca 
de ajuda e orientação, agindo de maneira estereotipada e reativa, os marcos legais e pedagógicos 
apontando outras direções e a sociedade cobrando o fim das reincidências de atos infracionais, a 
diminuição da maioridade penal e até a implantação da pena de morte. Por isso a opção é a revisão 
dos desenhos atuais, atualização das abordagens e o desenvolvimento de um desenho de ações para 
consolidação de uma cultura de não violência, incluindo o desenvolvimento de habilidades para o 
gerenciamento de crise e administração de conflitos. 

�������� 

O projeto responderá, ainda, a demandas de revisão de conteúdos de programas, incluindo formação 
inicial em direitos humanos, saúde e habilidades para a vida entre diferentes públicos de adolescentes 
e jovens atendidos direta ou indiretamente pela Secretaria, com ênfase na abordagem de questões 
de saúde sexual e reprodutiva, equidade de gênero e raça, resolução de conflitos, prevenção da 
violência de gênero e sexual e prevenção da gravidez não-planejada na adolescência. Salienta-se que 
nos territórios e comunidades onde as políticas de juventude estão sendo implementadas, 
permanecem como realidades desafiadoras os altos índices de aspectos como gravidez não- 
planejadas e precoces, infeções de transmissão sexual (ITS), uso abusivo de álcool e outras drogas, 
conflitos interpessoais que não são resolvidos de forma pacífica, bem como desconhecimento de 
adolescentes e jovens sobre seus direitos. Torna-se imprescindível, dessa forma, aprimoramento dos 
instrumentos e abordagens da SECriança para maior efetividade em suas inten/enções. 
O presente projeto de cooperação também traz respostas às necessidades identificadas de 
atualização e novas metodologias de participação em espaços de governança, mais especificamente 
no que tange à atuaçao qualificada de adolescentes em espaços estratégicos como, por exemplo, o 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA-DF). 

A cooperação engloba ações para contribuir com os resultados e compromissos de pelo menos três 
Subsecretarias programáticas, a saber: a Subsecretaria de Promoção de Políticas para Criança e 
Adolescente/Subpolíticas, a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo/Subsis e a Subsecretaria da 
Juventude/Subjuv, com ênfase no fortalecimento institucional de ações junto a adolescentes e jovens 
do DF. Engloba ações de assistência técnica especializada, com base nos parâmetros internacionais e 
abordagem de direitos humanos, para capacitação profissional, formação e sensibilização de equipes 
técnicas; para ampliação e fortalecimento das atividades de formação de adolescentes e jovens direta 
ou indiretamente envolvidos nos programas adotados nas ações da Secretaria (com metodologia 
baseada em evidências e lições aprendidas de outras experiências exitosas, voltada para a 
informação, pensamento crítico e mudanças de atitudes, incluindo escolhas responsáveis e 
saudáveis); assistência para efetivação da transversalização dos enfoques de gênero, geracional, 
racial, étnico e de direitos humanos nas atividades desenvolvidas em parceria, apoio a ações de 
mobilização e articulação entre setores e públicos diversos, sistematização, assistência na elaboração 
de materiais de apoio e de divulgação, bem como apoio técnico no planejamento, programação, 
execução, monitoramento e avaliação das estratégias. 

2. Situação Esperada 

A aliança estratégica entre o Governo do Distrito Federal e o Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) tem como objetivo potencializar as ações coordenadas relacionadas à população jovem, 
utilizando a experiência e capacidade técnica desse organismo e da Secretaria de Estado de Políticas 
para Crianças, Adolescentes e Juventude. 
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Como situação esperada, tem-se a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude do Distrito Federal assistida com metodologias e abordagens inovadoras em suas ações 
junto aos Centros de Juventude, Jovem Candango e/ou outros programas de juventude, ao Sistema 
Socioeducativo e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de modo a contribuir para o 
avanço nas agendas de adolescência e juventude no Distrito Federal, protagonismo juvenil e 
fortalecimento de trajetórias de adolescentes e jovens. 

Destaca-se que, no médio prazo, adolescentes e jovens com direitos respeitados e com condições de 
construírem e desenvolverem projetos de vida tendem a ser mais autônomos e produtivos, o que 
implica não apenas no seu próprio desenvolvimento pessoal, mas também no fortalecimento de suas 
famílias, comunidades e territórios, rompendo ciclos intergeracionais de pobreza e desigualdade na 
região do Distrito Federal. Evidências provenientes de experiências internacionais voltadas para a 
população jovem têm indicado que, quando adolescentes e jovens são fortalecidos em seus os 
projetos e trajetórias de vida, eles e elas: 1) passam a se reconhecer como sujeitos de direitos e 
reivindicam que o mundo também os reconheça; 2) tornam-se mais conscientes de seu potencial; 3) 
compreendem a importância do autocuidado e do cuidado com o outro; 4) adotam atitudes mais 
saudáveis e que contribuem para o seu desenvolvimento pleno; 5) em especial, no caso feminino, 
evita-se que a maternidade se configure como um dos únicos meios para se alcançar uma identidade 
socialmente valorizada; 6) ampliam suas habilidades, incluindo aquelas relacionadas à participação 
política e social. 

Espera-se, também, que ao término da presente parceria, o Governo do Distrito Federal, esteja 
apropriado dos conteúdos produzidos durante a presente cooperação, de modo a estar apto a dar 
continuidade aos projetos desenvolvidos e concretizados no âmbito desta aliança, por meio da 
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, em 
conjunto aos Centros de Juventude, o Sistema Socioeducativo e o Conselho de Direitos da Criança e 
do Adolescente. De forma sintética, para além dos resultados mais abrangentes mencionados 
anteriormente, espera-se que o presente projeto de cooperação técnica internacional possa contribuir 
para os seguintes resultados específicos: 

ø SECriança/GDF dotada de novas metodologias e abordagens, com marco nos direitos 
humanos e com base em evidências, com vistas a potencializar o alcance e os impactos de 
seus programas e políticas, com ênfase em três de suas subsecretarias. 

ø Conteúdos de programas e iniciativas voltados para o público de adolescentes e jovens 
revisados e atualizados. 

Q Nova cultura institucional no âmbito do sistema socioeducativo estabelecida, com ênfase no 
respeito e garantia dos direitos humanos, com foco na ressocialização e fortalecimento de 
trajetórias de socioeducandos. 

ø Modelos de governança voltados para direitos de adolescentes atualizados por meio da 
construção de instrumentos, formatos e abordagens para participação qualificada de 
adolescentes em espaços consultivos. 

ø Harmonização e instrumentalização de atores diversos (servidores, profissionais, membros de 
conselhos e representantes da sociedade civil) em conhecimentos sobre direitos de 
adolescentes e jovens. 

3. Beneficiários do Projeto 

O projeto tem como beneficiários diretos as/os jovens e adolescentes residentes no Distrito Federal, 
em particular dos seguintes grupos: 

ó Adolescentes integrantes do Conselho Consultivo do Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal; 
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d _ assistida, prestaçao de serviço a comunidade e semiliberda e, 
o Jovens assistidos pelos Centros de Juventude do Distrito Federal; 
o Jovens assistidos pelo Programa Jovem Candango; 
o Outros eventuais beneficiários. 

Além disso, o projeto tem como beneficiárias diretas as seguintes instituições: a Secretaria de Estado 
de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, o Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente do Distrito Federal, os Centros de Juventude do Distrito Federal e as 
instituições e funcionários/as integrantes do Sistema Socioeducativo. 

Como beneficiários/as indiretos/as o projeto alcançará as famílias e comunidades dos/as jovens e 
adolescentes no Distrito Federal. 

~ ~ 4. Estratégia de Implementaçao e articulaçao institucional 

A Secretaria adotará estratégias alinhadas com o plano de governo local, como indicado no Plano 
Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2016-2019, com ênfase na atuação em rede para as 
ações voltadas adolescentes e jovens. De acordo com o PPA 2016-2019 do DF, no que tange aos 
direitos de crianças, adolescentes e juventude, entende-se que “para que as ações tenham eficácia e 
os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos, é preciso atuar em rede. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) prevê que a política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não- 
governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" . Nesse sentido, “E a 
Rede Intersetorial que aiticula o conjunto das organizações governamentais, não governamentais, 
setor privado e informal (comunidades, profissionais, serviços), bem como as redes setoriais, para uma agenda em comum. E importante que a Rede local esteja articulada para atuar no território, ela 
conhece e reconhece seus parceiros nesse espaço. Para isso, é necessário estabelecer mecanismos 
que viabilizem tanto a articulação e integração das políticas e a pactuação das responsabilidades na 
esfera governamental (educação, saúde, esporte, assistência, etc.) como a articulação e integração 
dos setores que atuam na proteção dos direitos da criança e do adolescente (conselho tutelar, 
judiciário, ministério público, defensoria pública e centros de defesa, etc.) tendo o sujeito de direito, a 
criança e o adolescente, na centralidade das politicas. Desta forma, trabalhar em rede produz 
relações intersetoriais e horizontais, acolhendo a participação de várias políticas públicas setoriais, da 
sociedade, da comunidade e da família e ampliando os limites para os serviços que agem de forma 
isolada" . 

A atuação em rede englobará a parceria entre a SECriança e o UNFPA, como também demais órgãos 
e instituições do governo do Distrito Federal e nível federal que estejam trabalhando com 
adolescência e juventude, além de instituições da sociedade civil e outras agências do Sistema das 
Nações Unidas. 

Ainda, em alinhamento ao Plano Plurianual do Distrito Federal (2016-2019), além da atuação em 
rede, as estratégias também incluirão a promoção dos direitos da adolescência e juventude por meio 
de capacitações com profissionais e outros públicos, incluindo adolescentes e jovens, oficinas, 
desenvolvimento de campanhas, mobilização social, articulação intersetorial - na perspectiva do 
enfrentamento às violações de direitos e difusão do sistema de garantias de direitos das crianças, 
adolescentes e juventude do Distrito Federal, englobando ação contínua de monitoramento e 
avaliação das ações e politicas para adolescentes e juventude. Destaca-se nesse sentido, a referência no Plano de que “no processo de formulação e implementação dessas políticas não se pode esquecer 
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a importância das ações transversais e intersetoriais dentro do poder público e da articulação com a 
soc|edade. Dessa forma, e fundamental pensar no atendimento humano integral das crianças, 
adolescentes e juventude, por meio de políticas públicas articuladas com vistas à plena garantia dos 
direitos e ao verdadeiro desenvolvimento social." 

O projeto aqui apresentado busca contribuir para o aprimoramento de políticas públicas voltadas para 
adolescentes e jovens no Distrito Federal, por meio de cooperação técnica internacional com a 
SECriança, instância do governo distrital responsável por liderar as ações junto a esse segmento 
populacional e por transversalizar a perspectiva de juventude junto a outros órgãos do governo. 
Apresenta-se estruturado segundo três eixos principais, de acordo com o tipo de ação desenvolvido. 

No primeiro eixo, ao qual se vincula o Resultado 1, tem-se um conjunto de ações para 
aprimoramento de abordagens e metodologias compreendidas em políticas da Subsecretaria de 
Juventude, com foco nos Centros de Juventude, no Jovem Candango e/ou outros programas e 
iniciativas desta Subsecretaria. As etapas iniciais do projeto para esse eixo incluem a revisão de 
conteúdos de programas voltados para o público de jovens atendidos pela Subjuv, com incorporação 
de temáticas e metodologias que possam complementar as abordagens atuais, incluindo questões de 
habilidades para a vida, direitos sexuais e reprodutivos, saúde sexual e reprodutiva, equidade de 
gênero, prevenção da violência sexual e prevenção da gravidez não-planejada, entre outras áreas 
temáticas que se façam necessárias. Uma vez validada essa revisão de conteúdo de programas pela 
SECriança, o projeto prevê também iniciar o processo de implementação de ações de formação e 
comunicação com base nesses conteúdos e abordagens, acompanhando-se dessas ações um 
contínuo registro para memória institucional e apropriação institucional dos produtos e conteúdos, 
com vistas a possibilitar continuidade das ações mesmo após o projeto, e garantir, portanto, 
condições para sua sustentabilidade futura. 

No que tange ao segundo eixo, vinculado ao Resultado 2, as ações estão voltadas prioritariamente 
para o sistema socioeducativo, com vistas a reestruturar instrumentos e abordagens para um marco 
com base nos direitos humanos. Num primeiro momento, tem-se um processo de sensibilização para 
essa abordagem de direitos, incluindo desenho de ações de formação com adolescentes e 
profissionais para a convivência não-violenta e para a cidadania, e implementação inicial das 
formações. A metodologia será ser inovadora, com base em evidências da área de juventude e 
desenvolvimento, buscando linguagens apropriadas ao público adolescente, incluindo a construção de 
habilidades para a vida por meio da educomunicação e do audiovisual. Paralelamente à estruturação 
dessa nova abordagem, com vistas à sustentabilidade dessa inserção do socioeducativo no horizonte 
dos direitos humanos, serão colhidos e sistematizados subsídios para apoiar o desenho de um 
programa de cultura de não-violência nas unidades de atendimento, bem como o desenho de um 
programa para empregabilidade, buscando-se consolidar alternativas de socioeducação que possam 
contribuir para o efetivo fortalecimento de trajetórias juvenis. Também nesse eixo, ressalta-se que 
todas as ações serão acompanhadas do contínuo registro para memória institucional e apropriação 
institucional dos produtos e conteúdos, com vistas a possibilitar continuidade das ações mesmo após 
o projeto. 

Finalmente, para o terceiro eixo, vinculado ao Resultado 3, o projeto buscará reestruturar a 
metodologia de participação de adolescentes no âmbito do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CDCA) e/ou outras instâncias relevantes para a SECriança/GDF, elaborando 
dialogicamente com conselheiros e conselho consultivo instrumentos e canais para essa participação 
qualificada, também com marco nos direitos humanos. A implementação inicial dessa nova 
metodologia e abordagem será registrada idealmente pelos próprios adolescentes envolvidos, 
possibilitando apropriação não apenas do conteúdo de direitos humanos, mas também o 
protagonismo juvenil e autonomia em sua narrativa e comunicação sobre a experiência. O registro da 
experiência do Distrito Federal será disseminado, podendo inspirar outros conselhos semelhantes em 
outros estados brasileiros. 
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Reitera-se, como também um resultado esperado para o projeto como um todo, eventual ampliação 
de conteúdos para o sítio virtual da SECríança, com inclusão de materiais e informaçoes produzidos 
no âmbito do projeto para posterior divulgação pela Secretaria, responsavel pela gestao do sitio, caso 
e' a de' te sse da mesma. 
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O UNFPA, agência das Nações Unidas responsável pelas questões ' ` 

, ~pres 
mais de 150 países e atua por meio de alianças e parcerias com governos nacionais e subnacionais, 
outras agências da ONU, sociedade civil e setor privado. O organismo internacional auxilia países a 
anteverem desafios futuros por meio da construção e interpretação de dados populacionais, por meio 
de assistências técnicas que contribuam para o fortalecimento da atuação seus parceiros, de forma a 
assegurar que a saúde reprodutiva e os direitos das mulheres e pessoas jovens permaneçam como 
questões centrais nas agendas de desenvolvimento e nas políticas públicas multisetoriais. Sua missão 
é “criar um mundo onde cada gravidez seja desejada, cada parto seja seguro e o potencial de cada 
jovem seja reaIizado" . 

Estão entre os objetivos dessa agência da ONU a promoção e o apoio ao desenvolvimento de políticas 
públicas com base em evidências para o desenvolvimento, investimento e implementação de políticas 
e programas com uma abordagem integral; a promoção de iniciativas que alcancem jovens 
marginalizados e em situação de vulnerabilidade, especialmente as jovens mulheres e a promoção da 
liderança, do protagonismo e da participação juvenil. E também pressuposto do UNFPA o fato de que 
os direitos dos jovens e adolescentes estão intrinsecamente relacionados a investimentos e 
oportunidades para assegurar que adolescentes e jovens possam desenvolver seu potencial e seu 
protagonismo, sendo incluídos na sociedade como participantes plenos e ativos, garantindo-se ainda 
harmonização entre políticas e a situação demográfica dos países, de modo a se potencializar o bônus 
demográfico como janela de oportunidade para o desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

Os resultados propostos no âmbito deste projeto contribuirá para o alcance de resultados do Marco 
de Parceria das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável - UNDAF (2017-2021), 
especialmente no que tange ao Eixo Pessoas “Sociedade inclusiva, equitativa e com plenos direitos 
para todos e todas" (Resultado 1 “desenvolvimento social fortalecido em todo o território, com a 
redução da pobreza, por meio do acesso a bens e serviços públicos de qualidade, especialmente nas 
áreas de educação, saúde, assistência social, segurança alimentar e nutricional e trabalho decente, 
com equidade e ênfase na igualdade de gênero, raça, etnia e geracionaI"), e ao Eixo Paz “Sociedade 
pacífica, justa e inclusiva" (Resultado 6 “promoção de uma sociedade pacífica, justa e inclusiva por 
meio de participação social, transparência e governança democrática, respeitando-se a laicidade do 
Estado e garantindo-se os direitos humanos de todos e todas"). 

No mais, responde ao produto do Documento de Programa do UNFPA para o Brasil realinhado ao 
Plano Estratégico do UNFPA para 2014-2017, de “fortalecimento das políticas e programas nacionais 
para a incorporação dos direitos humanos e das necessidades de adolescentes e jovens, nos níveis 
nacional e subnacional, por meio de abordagens de igualdade de gênero e culturalmente sensíveis, 
especialmente para meninas, afrodescendentes e populações jovens em situação de vulnerabilidade" . 

Como estratégia para concretizar e potencializar tais resultados, o UNFPA contribui para que políticas, 
programas e planos nacionais e subnacionais de desenvolvimento sejam desenvolvidos e 
implementados com a participação de jovens, e que os mesmos incorporem suas demandas e 
direitos. 

Salienta-se que o UNFPA coordena o Grupo Assessor Interagencial sobre Juventude das Nações 
Unidas, juntamente com a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), que é integrado pelas seguintes 
agências do Sistema ONU: OIT, ONU Mulheres, PNUD, UNAIDS, UNICEF, UNESCO, UNODC, UNV e 
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Escritório do Coordenador Residente da ONU no Brasil. Participa também do grupo o Conselho 
Nacional de Juventude. Essa coordenação favorece o amplo diálogo entre esses órgãos e a 
cooperação entre suas atuações.

~ 6. Consideraçoes Especiais 

De modo geral, o projeto gera como impactos sociais adicionais aspectos de curto e médio prazos 
que são cruciais para garantir sustentação das PPJ's (políticas públicas de juventude), com ênfase em 
lideranças e gestores de adolescência e juventude capacitados, grupos de monitoramento e 
aproximação junto a profissionais, gestores e comunidades das pautas da adolescência e juventude. 
A formação participativa e o desenvolvimento de habilidades para a vida para adolescentes e jovens 
aparece como trabalho a longo prazo, dado que munidos de conhecimento, capacidade de defesa de 
seus direitos e com adequadas habilidades afetivo-relacionais (interpessoais), familiares, 
organizacionais e comunitárias (sociais), esse segmento populacional terá condições de exercer 
direitos e capazes de atuar sobre o interesse público, incluindo a defesa do desenvolvimento 
equitativo e sustentável, com equidade de gênero, raça/etnia, com valorização da diversidade e 
inclusão. 

7. Capacidade de contrapartida da instituição nacional 

Na atual gestão 2015-2018, a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude (SECriança) tem conseguido efetivar parcerias estratégicas, garantindo a realização de 
ações estruturantes que oferecem serviços e novas oportunidades a adolescentes e jovens do Distrito 
Federal. Destaca-se as parcerias com as redes de apoio e proteção de adolescentes e jovens no DF, 
englobando o diálogo e coordenação com diversas instituições que compõem essas redes. 

A SECriança possui uma equipe composta por 1785 servidores, tendo no seu quadro educadores 
sociais, psicólogos, técnicos de enfermagem, administradores, professores juristas, todos com uma 
inserção profunda no debate das políticas públicas de adolescência e juventude e com boa relação 
com os movimentos sociais e outros órgãos do setor público. 

A Secretaria dispõe de infraestrutura física e equipamentos para realização de paite das atividades do 
projeto, destacando-se a infraestrutura dos Centros de Juventude nas cidades de Ceilândia e Cidade 
Estrutural; a infraestrutura do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal; e 
a infraestrutura do Sistema Socioeducativo. Assim, as ações do projeto poderão ter lugar em locais 
públicos, acessíveis - o que contribui não apenas para a qualificação destes serviços, mas também 
para o reforço das relações das/os adolescentes, jovens e de suas comunidades com os 
equipamentos e serviços públicos. 

A SECriança poderá contribuir eventualmente com materiais de apoio, estruturas de instituições 
parceiras, entre outros itens. 

C. Objetivo de Desenvolvimento 

O presente Projeto visa ampliar as políticas de adolescência e juventude implementadas pela 
SECriança/GDF, por meio de nova metodologia para promoção de protagonismo juvenil e 
fortalecimento de trajetórias, com base no marco dos direitos humanos. 
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Objetivo Imediato: Fortalecer institucionalmente a SECriança com o objetivo de avançar na Agenda 
de Adolescência e Juventude no Distrito Federal, de modo que as necessidades, os direitos e as 
expectativas de adolescentes e jovens sejam efetivamente incorporadas nas ações, projetos e 
políticas do governo distrital, com equidade, inclusão e justiça. 

Resultado 1: Conteúdos e metodologias de programas e iniciativas voltados para o público 
de jovens, especialmente no âmbito da Subsecretaria de Juventude, elaborados. 

Atividade 1.1. Elaborar conteúdos e metodologias de ações de formação voltadas 
para o público de jovens, em especial nos centros de juventude, jovem candango ou 
outros. 

Atividade 1.2. Implementar pilotos de atividades de formação para jovens 
multiplicadores com base nos conteúdos e metodologias elaborados (atividade 1.1.), 
com ênfase em questões de habilidades para a vida, direitos sexuais e reprodutivos, 
saúde sexual e reprodutiva equidade de gênero prevenção da violência sexual e I I N ~ prevençao da gravidez nao planejada. 

Atividade 1.3. Elaborar conteúdos para campanhas educativas. 

Com base na expertise do órgão que prestará assistência técnica internacional, este 
resultado englobará ações de formação para jovens nos Centros de Juventude ou 
outros programas, a partir de oficinas, palestras e/ou rodas de conversa que 
trabalhem os temas de forma integrada e lúdica, em questões de direitos sexuais e 
reprodutivos, saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na equidade de gênero, na 
prevenção da violência sexual e na prevenção da gravidez não-planejada. 
Campanhas educativas com eventual distribuição de insumos (sem ônus para o 
projeto) de saúde sexual e reprodutiva, disponibilizados por parte do setor público, e 
material informativo orientado às/aos jovens e suas famílias também estão 
englobados nas atividades. 

Resultado 2. Técnicas de abordagem para operadores do sistema socioeducativo, junto aos 
adolescentes e seus familiares, reestruturadas com base nos marcos legais e de direitos 
humanos. 

Atividade 2.1. Elaborar conteúdo técnico para Programa de Cultura de Não- 
violência nas unidades de atendimento. 

Atividade 2.2. Implementar piloto do Programa de Cultura de Não-violência para 
adolescentes no sistema socioeducativo, em diálogo com familiares, englobando 
habilidades para a vida, educomunicação e linguagem audiovisual. 

Atividade 2.3. Implementar piloto de capacitação de servidores ou outros 
profissionais do sistema como multiplicadores do Programa de Cultura de Não- 
violência nas unidades de atendimento visando ao fortalecimento de habilidades para 
dialogar e administrar conflitos. 

Projeto de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e o Fundo de População das Nações Unidas 
“Brasiliaz +Juventude +Direitos”

14



Atividade 2.4. Desenvolver proposta para um programa para Empregabilidade, 
Esporte, Cultura e Lazer a ser implantado nas Unidades de Internação, Semiliberdade 
e Meio Aberto. 

Planeja-se a sistematização de conteúdos e início de processo de realização de 
oficinas, com base em evidências e boas-práticas internacionais na área de 
juventude, população e desenvolvimento, voltadas para a “construção de habilidades 
para a vida" , além de rodas de conversa com foco em histórias de vida e trabalhos 
relacionados a educomunicação e produção audiovisual. Os conteúdos sistematizados 
poderão incluir, entre outros: cidadania, documentos pessoais, acesso às políticas 
sociais, direitos sociais; convivência familiar e comunitária; cultura da paz; direitos 
sexuais e reprodutivos; questão social; sociedade do consumo; questão étnico-racial; 
educomunicação. Ressalta-se, no que tange ao aspecto de sustentabilidade, o 
registro do conteúdo sistematizado e pleno acesso pelo poder público a materiais 
eventualmente produzidos no âmbito do projeto para eventual apropriação e 
reutilização em ocasiões futuras. 

O projeto desenvolverá piloto de capacitação para os socioeducandos em produção 
audiovisual e educomunicação e, após a capacitação, a Secretaria realizará o Festival 
Curta Socioeducativo. Deve-se partir dos interesses reais dos/as socioeducandos/as, 
enquanto jovens contextualizados em seu tempo - o adolescente/jovem que cumpre 
medida socioeducativa, apesar de sua condição peculiar, tem os mesmos sonhos e 
objetivos que os demais adolescentes, e isso deve ser aproveitado para construção 
da cidadania juvenil. As ações poderão proporcionar o reconhecimento pelos 
familiares, colegas e comunidades, inclusive na mídia, de modo a retirá-los/as das 
sombras da invisibilidade, abrindo a possibilidade de afiliar-se e criar sentimento de 
pertencimento aos espaços de cidadania. Ressalta-se, ainda, que aspectos de 
organização e logística são de responsabilidade do governo distrital. 

Resultado 3. Metodologia de participação de adolescentes reestruturada no âmbito do 
CDCA e/ou outras instâncias relevantes para a SECriança/GDF. 

Atividade 3.1. Identificar boas práticas de participação de adolescentes em 
conselhos e espaços de governança. 

Atividade 3.2. Elaborar, em diálogo com conselheiros e conselho consultivo, 
metodologia de participação de adolescentes no CDCA e/ou outras instâncias 
relevantes para a SECriança/GDF. 

Atividade 3.3. Capacitar adolescentes multiplicadores com base em metodologia de 
participação elaborada 

Atividade 3.4. Registrar a experiência do DF em metodologia de participação de 
adolescentes no CDCA e/ou outras instâncias relevantes para a SECriança/GDF. 

Com base em evidências a partir de experiências internacionais sobre protagonismo 
de adolescentes em espaços de governança, as atividades propostas para este 
resultado focam em construção de nova metodologia para participação qualificada no 
CDCA, fundamentada nos direitos humanos, com posterior formação de adolescentes 
participantes do conselho consultivo, como piloto da iniciativa, com conteúdos em 
linguagem amigável e acessível. 
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Resultado 1: Conteúdos e metodologias de programas e iniciativas voltados para o público de jovens, 
especialmente no âmbito da Subsecretaria de Juventude, elaborados. 

Atividade 1.1. Elaborar 
conteúdos e 
metodologias de ações 
de formação voltadas 
para o público de jovens, 
em especial nos centros 
de juventude, jovem 
candango ou outros. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultores especialistas em 
conteúdos de habilidades para a vida, 
cidadania e direitos humanos para 
elaboração de conteúdos e 
metodologias para formação de jovens 

Rs; 104.400,00 

(código) 72400 Comunicação e 
_postagem. R$ 12.400,00 
(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação dos 
conteúdos técnicos elaborados (revisão, 
diagramação e impressão) 

R$ 105.400,00 

Atividade 1.2. 
Implementar pilotos de 
atividades de formação 
para jovens 
multiplicadores com base 
nos conteúdos e 
metodologias elaborados 
(atividade 1.1.), com 
ênfase em questões de 
habilidades para a vida, 
direitos sexuais e 
reprodutivos, saúde 
sexual e reprodutiva, 
equidade de gênero, 
prevenção da violência 
sexual e prevenção da 
_gravidez não-planejada. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultores especialistas em 
habilidades para a vida, cidadania e 
direitos humanos para formação e 
articulação de jovens. 

R$ 245.600,00 

(código) 75700 Conferências, 
Seminários e Treinamentos. 
Subcontratação de 
instituições/empresas para apoiar nas 
ações de formação de jovens 
multiplicadores (registro e degravação 
de falas, filmagem, edição e finalização 
de registro audiovisual e fotográfico 
para utilização pedagógica) 

R$ 29.600,00 

Atividade 1.3. Elaborar 
conteúdos para 
campanhas educativas. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultores especialistas em 
conteúdos para públicos jovens, para 
elaboração de conteúdos para 
campanhas educativas. 

R$ 12.400,00 

(código) 75700 Conferências, 
Seminários e Treinamentos. 
Subcontratação de 
instituições/empresas para apoiar nas 
ações de disseminação dos conteúdos 
das campanhas educativas (registro e 
degravação de grupos focais para 
testagem dos conteúdos elaborados; 
filmagem, edição e flnalização de 
registro audiovisual e fotográfico dos 
encontros com jovens e profissionais 
para disseminação) 

R$ 29.200,00 
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(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Publicação e materiais de 
divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação dos 
conteúdos de campanha elaborados 
(revisão de texto, identidade visual, 
diagramação e/ou impressão) 

R$ 50.320,00 

(código) 72400 Comunicação e 
ostagem R$ 1o.ooo,oo 

Resultado 2. Técnicas de abordagem para operadores do sistema socioeducativo, junto aos adolescentes e 
seus familiares, reestruturadas com base nos marcos legais e de direitos humanos 

Atividade 2.1. Elaborar 
conteúdo técnico para 
Programa de Cultura de 
Não-violência nas 
unidades de 
atendimento. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultores especialistas em 
conteúdos de promoção de cultura de 
não-violência, habilidades para a vida, 
cidadania e direitos humanos para 
elaboração de conteúdo técnico do 

_programa no sistema socioeducativo 

R$ 96.640,00 

(código) 74200 Publicaçao e materiais 
de divulgação. Publicação e materiais de 
divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação dos 
conteúdos técnicos elaborados (revisão, 
diagramação e/ou impressão) 

R$ 40.000,00 

(código) 72400 Comunicação e 
postagem R$ 3.360,00 

Atividade 2.2. 
Implementar piloto do 
Programa de Cultura de 
Não-violência para 
adolescentes no sistema 
socioeducativo, em 
diálogo com familiares, 
englobando habilidades 
para a vida, 
educomunicação e 
linguagem audiovisual. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultores especialistas em 
cidadania e direitos humanos, para 
implementação do piloto do programa 
de Cultura de Não-violência para 
adolescentes no sistema socioeducativo, 
englobando o trabalho em habilidades 
para a vida, educomunicação e 
linguagem audiovisual. 

R$ 120.000,00 

(código) 75700 Conferências, 
Seminários e Treinamentos. 
Subcontratação de 
instituições/empresas para apoiar nas 
ações do programa de Cultura de Não- 
violência no socioeducativo (registro e 
degravação de falas, filmagem, edição e 
finalização de registro audiovisual e 
fotográfico para utilização pedagógica). 

R$ 1o5.ooo,oo 

(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Publicação e materiais de 
divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação dos 
conteúdos técnicos elaborados (revisão, 
diagramação e impressão) 

R$ 60.000,00 
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(código) 72100 Subcontrato para outras 
finalidades. Subcontratação de 
instituições/empresas para entrega de 
produtos e serviços de educomunicação 
e linguagem audiovisual (oficinas de 
produção, direção, montagem e 
edição). 
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R$ 98.000,00 

(código) 71600 Viagens. Despesas com 
passagens aéreas e terrestres, translado 
e diárias para encontro de intercâmbio 
entre especialistas, "stakeholders" e/ou 
colaboradores, em experiências sobre 
cultura de não-violência. 

R$ 12.000,00 

Atividade 2.3. 
Implementar piloto de 
capacitação de 
servidores ou outros 
profissionais do sistema 
como multiplicadores do 
Programa de Cultura de 
Não-violência nas 
unidades de 
atendimento visando ao 
fortalecimento de 
habilidades para dialogar 
e administrar conflitos. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultores especialistas em 
direitos humanos e cidadania para 
capacitação de sen/idores ou outros 
profissionais do sistema como 
multiplicadores do Programa de Cultura 
de Não-violência nas unidades de 
atendimento. 

R$ 97.200,00 

(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Publicação e materiais de 
divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação dos 
conteúdos técnicos elaborados (revisão, 
diagramação e/ou impressão) 

R$ 82.000,00 

(código) 75700 Conferências, 
Seminários e Treinamentos. 
Subcontratação de 
instituições/empresas para apoiar nas 
ações de capacitação de servidores ou 
outros profissionais no sistema 
socioeducativo (registro e degravação 
de falas, fllmagem, edição e finalização 
de registro audiovisual e fotográfico 

_para utilização pedagógica). 

R$ 79.000,00 

(código) 71600 Viagens. Despesas com 
passagens aéreas e terrestres, translado 
e diárias para especialistas para 
encontro de diálogo e formação de 
servidores ou outros profissionais do 
sistema socioeducativo. 

R$ 19.000,00 

Atividade 2.4. 
Desenvolver proposta 
para um programa para 
Empregabilidade, 
Esporte, Cultura e Lazer 
a ser implantado nas 
Unidades de Internação, 
Semiliberdade e Meio 
Aberto. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultor especialista em 
juventude e empregabilidade para 
elaboração de proposta de programa 
para Empregabilidade, Esporte, Cultura 
e Lazer a ser implantado no sistema 
socioeducativo 

R$ 73.960,00 

(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Publicação e materiais de 
divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação dos 
conteúdos técnicos elaborados (revisão, 
diagramação e/ou impressão) 

R$ 16.800,00 
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75700 Conferências, Seminários e 
Treinamentos. Subcontratação de 
instituições/empresas para apoiar nos 
encontros de articulação e intercâmbio 
relacionados à construção de proposta 
de Empregabilidade, Esporte, Cultura e 
Lazer no sistema socioeducativo 
(registro e degravação de falas, 
fllmagem, edição e finalização de 
registro audiovisual e fotográfico para 
utilização em ações de disseminação e 
advocacia da proposta). 

R$ 11.200,00 

(código) 71600 Viagens. Despesas com 
passagens aéreas e terrestres, translado 
e diárias para missões técnicas com 
especialistas, "stakehoIders" e/ou 
colaboradores para conhecimento e 
intercâmbio de boas práticas de 
empregabilidade juvenil 

R$ 53.600,00 

Resultado 3. Metodologia de participação de adolescentes reestruturada no âmbito do CDCA e/ou outras 
instâncias relevantes para a SECriança/GDF 

Atividade 3.1. Identiflcar 
boas práticas de 
participação de 
adolescentes em 
conselhos e espaços de 
governança. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultor especialista em 
cultura juvenil e participação 
democrática para identificação e 
sistematização de boas práticas 

R$ 45.740,00 

(código) 71600 Viagens. Despesas com 
passagens aéreas e terrestres, translado 
e diárias para missões técnicas e/ou 
encontros estratégicos para 
conhecimento e intercâmbio de 
"stakeholders" , especialistas e 
colaboradores no que tange às boas 
práticas para qualificação e promoção 
da participação de adolescentes 

R$ 15.000,00 

Atividade 3.2. Elaborar, 
em diálogo com 
conselheiros e conselho 
consultivo, metodologia 
de participação de 
adolescentes no CDCA 
e/ou outras instâncias 
relevantes para a 
SECriança/GDF. 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultor especialista em 
cultura juvenil e participação 
democrática para elaboração de 
metodologia de participação de 
adolescentes no CDCA 

R$ 110.000,00 

(código) 75700 Conferências, 
Seminários e Treinamentos. 
Subcontratação de 
instituições/empresas para apoiar nos 
encontros de especialistas, gestores, 
conselheiros e adolescentes sobre nova 
metodologia de participação (registro e 
degravação de falas, fllmagem, edição e 
finalização de registro audiovisual e 
fotográfico para utilização 
metodológica¿pedagógica). 

R$ 12.400,00 

(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Publicação e materiais de 
divulgação. Subcontratação de 
empresas para 

R$ 30.000,00 
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preparaçao/disseminaçao dos 
conteúdos técnicos elaborados (revisão, 
diagramação e impressão) 

(código) 71600 Viagem - despesas com 
passagens aéreas e terrestres, translado 
e diárias para especialistas, 
“stakeholders” e/ou colaboradores para 
encontros relacionados à construção de 
metodologia de participação de 
adolescentes em espaços de 
governança 
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R$ 32.000,00 

Atividade 3.3. Capacitar 
adolescentes 
multiplicadores com base 
em metodologia de 
participação 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultores especialistas em 
juventude, participação e direitos para 
capacitar adolescentes multiplicadores 
com base em metodologia de 

_participação 

R$ 150.000,00 

75700 Conferências, Seminários e 
Treinamentos. Subcontratação de 
instituições/empresas para apoiar 
realização das capacitações de 
adolescentes multiplicadores (registro e 
degravação de falas, filmagem, edição e 
flnalização de registro audiovisual e 
fotográflco para utilização 
metodológica¿pedagóg¡ca). 

R$ 32.000,00 

(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação dos materiais 
pedagógicos elaborados (revisão, 
diagramação e/ou impressão) 

R$ 16.000,00 

Atividade 3.4. Registrar 
a experiência do DF em 
metodologia de 
participação de 
adolescentes no CDCA 
e/ou outras instâncias 
relevantes para a 
SECriança/GDF. 

(código) 74200 Publicação e materiais 
de divulgação. Publicação e materiais de 
divulgação. Subcontratação de 
empresas para 
preparação/disseminação do registro da 
experiência elaborado (revisão, 
diagramação e impressão) 

R$ 23.600,00 

(código) 71300 Consultor Individual 
Nacional. Consultor para elaboração do 
registro/avaliação da experiência de 
participação de adolescentes 

R$ 18.000,00 

SUBTOTAL GERAL 2.051.820,00 

CUSTOS DE GESTÃO (5°/0) 102.591,00 
TOTAL GERAL 2.154.411,00 

F. Riscos 

Os principais riscos à implementação do presente projeto estão relacionados à possibilidade de baixa 
adesão de atores locais às atividades e de descontinuidade das ações como resultado de possíveis 
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intermitências nas frequências de participação do público nas ações, como por exemplo, apenas a 
título de ilustração, eventuais circulações, evasões ou interrupções nas participações de jovens em 
centros de juventude. 

Para mitigar tais riscos, o projeto prevê ações para garantir uma relação próxima e de articulação 
com as comunidades locais, monitorando suas participações, engajamentos, envolvimento, e 
tomando as ações necessárias para a sustentabilidade das ações. A SECriança e o UNFPA atuarão 
conjuntamente em eventuais estratégias de mitigação de risco que se façam necessárias. 

G. Obrigaçoes e Pré-Requisitos 

A implementação do projeto e a garantia de seu sucesso pressupõem o estabelecimento de 
obrigações e pré~requisitos entre as partes, ou seja, entre UNFPA, de um lado, e a Secretaria de 
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, do outro. Neste 
sentido, a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 
Federal deve assegurar a dotação orçamentária e o fornecimento de recursos humanos e de material, 
bem como, garantir o acompanhamento dos trabalhos. Ao UNFPA, por sua vez, cabe o apoio de 
caráter logístico, técnico e administrativo e, assim como à Secretaria de Estado de Políticas para 
Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, o acompanhamento dos trabalhos. 

A assinatura do documento de Projeto pelo UNFPA está condicionada ao cumprimento dos requisitos 
acima estabelecidos. Em caso de descumprimento dos requisitos ou desvio dos objetivos previamente 
definidos sem prévia negociação, a parte prejudicada poderá suspender ou encerrar este Projeto.

~ H. Revisoes, Relatórios e Avaliação do Projeto 

O Projeto será submetido a revisões tripartite, a serem realizadas em conjunto com representantes 
designados pela SECriança, pelo Governo Brasileiro - ABC e pelo UNFPA, anualmente e ao final do 
Projeto. 

Nos encontros tripartite, o Coordenador Nacional deverá preparar e submeter à ABC e ao UNFPA um 
relatório de sobre o desempenho do Projeto (Relatório de Progresso), em que deverão ser apreciados 
a metodologia adotada, o processo de implementação, as dificuldades encontradas e os resultados 
alcançados (avaliação). Outros relatórios poderão ser solicitados durante o período de execução do 
Projeto. A versão preliminar do relatório final deverá ser apresentada às partes preferencialmente 
com antecedência mínima de um mês antes da data de realização da reunião tripartite final. 

I. Orçamento
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Folha n° 0 1.É_____ 

Prfímeso ii* !â2O((2 

Riilr~l'ic.¬./Mai. -Ô 
71200 Consultor - - -

Í 

Individual 
Internacional 

_ _ ---___. 

71300 Consultor R$ 912.911,00 80.000,00 730.320,00 - 

Individual Nacional 

72100 Subcontrato R$ 185.400,00 29.000,00 112.400,00 44.000,00 
para outras 
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Eventos/Treinamentos 
75700 R$ 331.400,00 22.400,00 257.000,00 52.000,00 
Conferências, 
Seminários e 
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Diversos 
72400 Comunicação R$ 85.790,00 10.000,00 35.790,00 40.000,00 
e postagem 

74200 Publicação e R$ 400.910,00 22.600,00 368.310,00 10.000,00 
materiais de 
divulgação 
73500/74500/76100 - - - - 

Taxas de serviços e 
variação cambial 
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Componente Custos de Gestão 
5% R$ 102.591 00I 
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J. Cronograma de Desembolsos 

A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal irá 
transferir para o UNFPA a Contribuição de acordo com o seguinte cronograma de desembolso: 

‹ 

Data de desembolso: MoedazVaIor: 

1. 
l 
Novembro/2017 R$ 200.000,00 

2. 'setembro/2018 R$ 1.705.820,00 
3. Maio/2019 R$ 146.000,00 

Salienta-se que nenhum contrato ou aquisição poderá ser realizado sem 0 efetivo 
recebimento dos recursos no valor integral para o seu cumprimento. 
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O Governo irá transferir a contrapartida nacional para a seguinte conta bancária: 
Banco do Brasil - 001 
Agência: 3382-O 
c/c: 60746-0 
Favorecido: PNUD /PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO* 
CNPJ: 03.723.329/0001-79 

*Gentileza notar que as transações financeiras de recursos são gerenciadas pelo UNFPA mas 
contabilizadas via PNUD, neste sentido a conta bancária acima deverá ser utilizada para transferência 
de recursos para projetos do UNFPA. 

§ 1° . Este cronograma de desembolso é baseado no princípio de que os pagamentos devem ser 
feitos antes de qualquer implementação das Atividades Programáticas. Portanto, entende-se que este 
cronograma de desembolso pode ser alterado por escrito, conforme acordado entre o Governo e o 
UNFPA, por meio de troca de cartas ou outra forma, para garantir que ele permaneça consistente 
com o andamento das Atividades Programáticas. Caso os desembolsos não sejam efetuados de 
acordo com o cronograma, as Atividades Programáticas podem ser reduzidas, suspensas ou 
canceladas pelo UNFPA. 

§ 2° . A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal 
informará o UNFPA, sem demora injustificada, sobre a efetivação do desembolso de parte ou 
totalidade da Contribuição, por meio de mensagem de e-mail com informações sobre a remessa dos 
fundos. 

§ 3° . Se a Contribuição for feita em outra moeda que não o dólar norte-americano, o seu valor 
equivalente em dólares norte-americanos será determinado pela aplicação da taxa operacional de 
câmbio das Nações Unidas vigente na data da entrada em vigor do presente Acordo. No entanto, se 
uma taxa operacional de câmbio das Nações Unidas diferente estiver em vigor no momento do 
recebimento de qualquer desembolso relativo à Contribuição, o valor do referido desembolso será 
determinado pela aplicação da taxa operacional de câmbio das Nações Unidas em vigor na data de 
recebimento do desembolso pelo UNFPA, sendo que o montante da Contribuição disponível para as 
Atividades Programáticas deverá ser ajustado em conformidade para refletir o respectivo ganho ou 
perda decorrente. 

§ 4° . Em caso de circunstâncias imprevistas relacionadas com, ou que tenham efeito sobre, o valor 
da Contribuição, incluindo aumentos imprevistos nos gastos ou compromissos, fatores inflacíonários 
ou flutuações nas taxas de câmbio, o UNFPA pode solicitar aportes adicionais por parte do Governo. 
Caso o financiamento adicional por parte do Governo não esteja disponível no momento ou em futuro 
próximo, as Atividades Programáticas poderão ser reduzidas, suspensas ou canceladas pelo UNFPA, e 
o UNFPA poderá rescindir este Instrumento. O UNFPA não será responsável por disponibilizar tais 
recursos adicionais. 

L. Contexto Legal 

TÍTULO 1 
Do oBJ E'ro 

Art. 1° . O presente instrumento tem por objeto regular a implementação do projeto "Brasília: 
+Juventude, +Direitos" , aprovado pelo Governo brasileiro e o UNFPA ao amparo do “Acordo Básico de 
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Falha zzqwl
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Processo :z 

Rubríiza/'Mai Í/-]_0 
Assistencia Tecnica entre Estados Unidos do Brasil e a Organizaçao as oes~Unidas,-s ências 
Especializadas e a AIEA" , de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 02 de maio de 1966 e do Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o UNFPA, datado de 
22 de Janeiro de 1988; 

§ 1° . O Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos" apresenta como Objetivo Imediato: 
“Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal 

apoiada em ações junto aos Centros de Juventude, ao Sistema Socioeducativo e ao Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas à promoção do protagonismo juvenil e fortalecimento 
de trajetórias" . 

§ 2° . Os principais resultados esperados pela implementação do Projeto "Brasília: +Juventude, 
+Direitos"são: 

Resultado 1: Conteúdos e metodologias de programas e iniciativas voltados para o público 
de jovens, especialmente no âmbito da Subsecretaria de Juventude, elaborados. 

Resultado 2. Técnicas de abordagem para operadores do sistema socioeducativo, junto aos 
adolescentes e seus familiares, reestruturadas com base nos marcos legais e de direitos humanos 

Resultado 3. Metodologia de participação de adolescentes reestruturada no âmbito do CDCA e/ou 
outras instâncias relevantes para a SECriança/GDF 

TÍ¶uLo 11 
DAS INSTITUIÇOES PARTICIPANTES 

Art. 2° . O Governo da República Federativa do Brasil atribui: 
I- à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, do governo do 

Distrito Federal, doravante denominado "SECriança/GDF" , a responsabilidade pela execução das ações 
decorrentes do presente Documento de Projeto; e 

II- à Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante 
denominada "ABC/MRE" , a responsabilidade pelo acompanhamento da execução das ações decorrentes do 
presente Documento de Projeto. 

Art. 3° . Ao Fundo de População das Nações Unidas ou "UNFPA" , órgão subsidiário da Organização 
das Nações Unidas estabelecido pela Assembleia Geral, em conformidade com a Resolução 3019 (XXVII) de 
18 de dezembro de 1972, caberá a responsabilidade pela execução das ações decorrentes do presente 
Documento de Projeto. 

TíTuLo 111 ~ DA oPERAc1oNA|.1zAçAo 
Art. 4° . O Documento de Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos" define, de maneira 

pormenorizada, os objetivos, as atividades, os produtos, a estratégia operacional, o prazo e o cronograma, 
os recursos humanos e financeiros e as respectivas fontes orçamentárias necessárias à execução dos 
trabalhos. 

Parágrafo único. No âmbito da implementação do Projeto, os serviços administrativos e 
financeiros, bem como os processos de aquisição e/ou importação de bens e equipamentos e a contratação 
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de serviços de qualquer natureza observarão as normas, regulamentos e procedimentos do UNFPA, 
obsen/adas igualmente as disposições do Manual de Convergência de Normas Licitatórias do Escritório da 
Representação do PNUD no Brasil aprovado pelo Tribunal de Contas da União. 

TÍTULO Iv" DAS oBR1GAçoEs 
Art. 5° . Ao Governo Brasileiro caberá: 

I - por meio da ABC/MRE, acompanhar o desenvolvimento do projeto sob aspectos técnicos, 
mediante análise dos relatórios anuais recebidos, visitas à SECriança/GDF e reuniões periódicas com seus 
responsáveis e com o UNFPA para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e 
resultados." 

II - por meio da SECriança/GDF: 

a) executar as ações previstas no Documento de Projeto em colaboração com o UNFPA; 

b) prover as contribuições financeiras discriminadas no orçamento do Documento de Projeto, 
conforme o Cronograma de Desembolso comprometido no Documento de Projeto e em revisões 
subsequentes, bem como proporcionar a infra-estrutura local física e humana, além das informações e 
facilidades necessárias à implementação das atividades; 

c) definir, em conjunto com o UNFPA, os Termos de Referência e as Especificações Técnicas para a 
contratação de consultorias, a aquisição de bens e equipamentos ou a demanda de serviços; 

d) propor as modificações e ajustes necessários ao melhor andamento do Projeto; 

e) acompanhar a execução do Projeto; 

f) elaborar relatórios de progresso para acompanhamento por parte do UNFPA e da ABC/MRE. 

g) Elaborar relatório de progresso final no prazo de 90 (noventa) dias após a data de conclusão 
operacional das Atividades Programáticas, ou, em caso de rescisão deste Instrumento, após a referida 
rescisão. 

Art. 6° . Ao UNFPA caberá: 

a) desenvolver, juntamente com a SECriança/GDF, as atividades previstas no Documento de 
Projeto, com os recursos alocados para este fim pela SECriança/GDF; 

b) gerenciar, por solicitação da SECriança/GDF, as ações administrativas necessárias à consecução 
do objeto do presente Documento de Projeto, conforme as normas e procedimentos administrativos e 
financeiros próprios do UNFPA, observando sempre os critérios de qualidade técnica, melhor preço e prazos 
previstos; 

c) realizar acompanhamento, supervisão e avaliação das atividades realizadas no âmbito do 
Projeto, de acordo com a política e os procedimentos do UNFPA; 
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contratar consultorias a fim de atender às demandas e necessidades do Projeto, tendo em conta a 
adequação dos seus conhecimentos vis-a-vis as atividades e recursos definidos no plano de trabalho; 
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e) facilitar à SECriança/GDF os meios necessários ao acompanhamento dos trabalhos; 

f) organizar, de comum acordo com a SECriança/GDF, ações de capacitação de recursos humanos 
julgados necessários para a consecução dos objetivos previstos neste Documento de Projeto; 

g) encaminhar à SECriança/GDF relatórios de execução financeira do Projeto; 

h) utilizar-se das facilidades de que dispõe enquanto órgão subsidiário da Organização das Nações 
Unidas estabelecido pela Assembleia Geral, para a cooperação técnica recíproca, desde que aprovadas pela 
SECriança/GDF; 

i) preparar, conjuntamente com a SECriança/GDF, revisões orçamentário-financeiras, bem como 
do Plano de Trabalho, sempre que se façam necessárias e nos termos previstos no Documento de Projeto; 

j) prestar todas as informaçoes necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE; 

k) possibilitar, em conformidade com as normas e procedimentos do UNFPA, o acesso aos 
documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do projeto aos órgãos de fiscalização e 
controle e à ABC/MRE. 

l) Preparar relatório de progresso anual, no prazo de dois meses após 0 final de cada ano civil. 

TÍTULO v ~ DA cooRDENAçAo 
Art. 7° . A SECriança/GDF e o UNFPA designarão, cada um, um Coordenador responsável pelo 

Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos" , bem como pelo conjunto de mediações necessárias entre as 
partes. 

TÍTULO v1 
Do vA|.oR E nos REcuRsos F1NANcE1Ros 

Art. 8° . O valor total do presente projeto é de R$ 2.154.411,00 (dois milhões, cento e cinquenta e 
quatro mil, quatrocentos e onze reais). O Documento de Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos" contará, 
para o seu financiamento, com recursos orçamentários previamente alocados pela SECriança/GDF no 
Programa de Trabalho: 14.243.6228.2794.9728, Elemento de Despesa:O041, a serem apropriados no 
limite do montante de contribuição financeira indicada no orçamento do Documento de Projeto, em 
consonância com o seu respectivo Cronograma de Desembolso e correspondente à execução das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Documento de Projeto. 

§ 1° . A efetivação das contribuições indicadas no “caput” deste Artigo somente poderá ter lugar a 
partir da data de assinatura do presente Documento de Projeto. 
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§ 2° . Para os próximos exercícios de vigência deste Documento de Projeto, os recursos financeiros 
a serem transferidos pela SECriança/GDF deverão obedecer aos Cronogramas de Desembolso do 
Documento de Projeto. 

§ 3° . As contribuições financeiras da SECriança/GDF serão administradas pelo UNFPA, de acordo 
com as políticas, normas, regulamentos e procedimentos financeiros do referido Organismo Internacional. 

§ 4° . A administração dos recursos financeiros alocados pela SECriança/GDF observará o seguinte: 

I. Os valores de contribuição da SECriança/GDF poderão ser suplementados segundo as 
necessidades do Projeto e as disponibilidades financeiras da SECriança/GDF, refletidas em revisão 
orçamentária do Projeto. 

II. Os fundos transferidos para a execução dos projetos serão, para fins de escrituração contábil, 
contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos 
financeiros do UNFPA. 

III. A SECriança/GDF transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do 
UNFPA, mediante depósito em conta corrente indicada pelo organismo internacional. 

IV. Os recursos financeiros poderão ser depositados em moeda nacional, mediante aprovação do 
UNFPA e segundo a capacidade de absorção da moeda local por parte da Organização. 

V. Quaisquer eventuais ganhos ou perdas cambiais derivados dos recursos depositados na UNFPA 
pela SECriança/GDF serão apropriados ao Projeto, sendo as eventuais conversões realizadas pela taxa de 
câmbio das Nações Unidas vigente na data do depósito. 

VI. Os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão apropriados anualmente, observadas 
as normas e procedimentos do UNFPA. 

VII. O UNFPA não iniciará ou prosseguirá com as atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos 
recursos correspondentes. 

VIII. Qualquer saldo não gasto da Contribuição remanescente após o encerramento financeiro das 
atividades do Programa será restituído à SECriança/GDF. 

TÍTuLo vn N nos cusTos DE GEsTAo 
Art. 9° . Ao orçamento do Projeto será debitado o valor de R$ 102.591,00 (cento e dois mil, 

quinhentos e noventa e um reais), correspondentes a 5°/08 do valor efetivamente desembolsado na 
execução do Projeto, a título de ressarcimento das despesas incorridas pela UNFPA na implementação deste 
Projeto. 

Parágrafo Único. O valor indicado no “caput” do presente Artigo será ajustado 
proporcionalmente, de acordo com eventuais variações no orçamento total do Projeto. Os montantes 
correspondentes a esses custos serão refletidos nas sucessivas revisões orçamentárias, não sendo objeto de 
emissão de recibos. 

8 Percentual não superior a 5% (cinco por cento), na forma do Decreto 5.151/2004. 
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DA PRESTAÇÃO DE coNTAs c 4 

Art. 10. O UNFPA comprovará a execução financeira dos recursos que lhe foram depositados em 
razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação de relatórios a SECriança/GDF. 

§ 1° . Toda documentação comprobatória dos gastos efetuados no âmbito do Projeto "BrasíIia: 
+Juventude, +Direitos" estará arquivada no UNFPA e disponível à SECriança/GDF. 

§ 2° . No caso de estarem os originais dos documentos de posse do UNFPA, a título de privilégios e 
imunidades, cópias ficarão igualmente disponíveis à SECriança/GDF. 

Art. 11. O UNFPA prestará contas ao Governo através da apresentação de: 
(a) Uma demonstração financeira anual certificada por um funcionário autorizado do 
Departamento de Finanças da Divisão de Serviços de Gestão do UNFPA com a posição em 31 
de Dezembro do ano em questão, a ser apresentada até 30 de Junho do ano seguinte; 

(b) Uma declaração financeira final certificada por um funcionário autorizado do 
Departamento de Finanças da Divisão de Serviços de Gestão do UNFPA, a ser apresentada 
até 30 de Junho do ano seguinte ao da conclusão operacional das Atividades Programáticas; 

(c) Relatórios financeiros intermediários, elaborados pelo UNFPA Brasil, e entregues mediante 
solicitação do Governo. 

Parágrafo único: Todos os relatórios ou demonstrações financeiras referidos nos termos deste Artigo serão 
expressos em dólares norte-americanos. 

TÍTULO 1x 
DA AuD1ToR1A 

Art. 12. O Projeto desenvolvido por intermédio do presente Documento de Projeto será objeto de 
auditoria(s) conduzida(s) pelos respectivos órgãos de controle do Governo Federal e/ou do UNFPA. 

§ 1° Deverão estar sempre à disposição dos auditores todos os documentos pertinentes à execução 
do Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos" , inclusive os relativos à resta ão de contas. P Ç 

§ 3° No caso de estarem os originais dos documentos de posse do UNFPA, a título de privilégios e 
imunidades, có ias ficarão i ualmente ar uivadas na sede do Pro'eto e deverão ser fornecidas uando P 9 CI J Q 
solicitadas pelos auditores. 

§ 4o Qualquer divulgação de relatórios de auditoria interna deve estar sujeita às decisões e 
diretrizes da Junta Executiva do UNFPA. Pelo termo "relatório de auditoria interna" entende-se o relatório 
final resultante de uma auditoria assinada pelo Diretor da Divisão de Serviços de Supervisão do UNFPA, 
emitido para o Diretor Executivo do UNFPA e para as entidades auditadas, para sua consideração e 
implementação das recomendações. O relatório também é fornecido para o Conselho de Auditores das 
Nações Unidas. 

§ 50 Antes do início de qualquer auditoria caberá à SECriança/GDF enviar ao UNFPA, uma Canta de 
Representação a ser assinada por um Representante Autorizado. 
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§ 60 O UNFPA poderá realizar ou solicitar a realização de outras atividades de garantia, incluindo 
inspeçoes locais, controles pontuais, auditorias especiais ou investigaçoes como e quando julgar necessário 
ou útil. 

TíTuLo x 
bos BENs E EQu1PAMENTos, nos Pixoouros c-¡ERADos 

E Dos ENcAR‹-aos i=1NANcE1Ros i>ENoENTEs 
Art. 13. Os bens e equipamentos não descartáveis adquiridos com recursos do Projeto serão 

utilizados exclusivamente em sua execução, sendo transferidos ao patrimônio da SECriança/GDF 
imediatamente após o recebimento e atesto pelo Projeto, constituindo-se a SECriança/GDF como 
responsável pela sua manutenção em perfeitas condições de uso, pelo seguro sobre os mesmos e pela 
garantia de que os mesmos serão prioritariamente utilizados para os fins do Projeto durante sua execução 
ou enquanto seja necessário para atingir os objetivos do presente documento de projeto. 

Art. 14. Todos os produtos gerados em decorrência do Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos" 
que, eventualmente, configurem elementos de propriedade intelectual pertencerão à SECriança/GDF, 
habilitando-se o seu uso pelo UNFPA livremente,neste caso, com informação à SECriança/GDF. 

§ 1o O Governo reterá seus direitos únicos e exclusivos sobre toda e qualquer propriedade 
intelectual pré-existente ao Acordo e ao Projeto, assim como o UNFPA manterá seus direitos únicos e 
exclusivos sobre toda e qualquer propriedade intelectual pré-existente ao Acordo e ao Projeto para efeito de 
utilização de bens e insumos intelectuais em prol do presente Acordo e Projeto. 

Art. 15. Ao encerramento do Projeto, o UNFPA deverá devolver à SECriança/GDF os saldos dos 
recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. A devolução dar-se- 
á tal qual descrito no artigo 8° , parágrafo 4° , inciso VIII. 

Parágrafo único. Na hipótese de não verificação de saldos dos recursos financeiros, a 
SECriança/GDF reembolsará ao UNFPA as despesas por ela realizadas a conta do Projeto "BrasíIia: 
+Juventude, +Direitos" . 

TÍTULO x1~ oAs ALTERAçoEs 
\\ II Art. 16. Mediante o consentimento mútuo das Partes, o Projeto Brasília: +Juventude, +Direitos 

poderá ser alterado por meio de Revisões, para adequações financeiras e/ou eventuais ajustes em sua 
execução, objetivando o aperfeiçoamento necessário à continuidade de sua implementação. 

Parágrafo Único: As revisões do Projeto devem ser precedidas de aprovação de relatório de 
progresso, submetido pela instituição nacional ao UNFPA e à ABC em reunião tripartite. 

TÍTULQ xn 
DA v1GENc1A 

Art. 17. O presente Documento de Projeto terá vigência de 24 meses a contar da data de sua 
assinatura, data prevista para o encerramento das atividades do Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos", 

podendo ser prorrogado mediante acordo entre as Partes. 
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TÍTyLo XIII _ 
F ^ c 

DA susPENsAo E DA ExT1NçAo 

Art. 18. O presente Documento de Projeto será suspenso em caso se: 

I. Utilização dos recursos do presente projeto em desacordo com seu objetivo. A não-conformidade 
deverá ser atestada por pelo menos duas das Partes ou, ainda, apontada por orgaos de controle 
interno e/ou externo das Paites; 

II. Interrupção das atividades do projeto em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu 
orçamento; 

III. Não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos; 

IV. Baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a 12 (doze) meses de 
implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pelo órgão ou instituição executora 
nacional, pela ABC/MRE e pelo UNFPA; 

V. Interrupção das atividades do projeto sem a devida justificativa; 

VI. Inobsen/ância, pela instituição executora, dos dispositivos normativos internos do Governo 
brasileiro aplicáveis aos programas de cooperação técnica internacional. 

Art. 19. O projeto será extinto caso as razões determinantes da suspensão não tenham sido 
corrigidas, mediante notificação de denúncia por qualquer das Partes, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 

TÍTULO xgv 
DA AvAL1AçAo 

Art. 20. As atividades do projeto deverão ser continuamente monitoradas. Relatórios narrativos 
de progresso elaborados em Português devem ser elaborados a cada 12 meses pela SECriança/GDF em 
colaboração com o UNFPA e entregues à ABC/MRE. 

Art. 21. Os relatórios de progresso e outros documentos subsidiarão o processo de avaliação 
caso o projeto seja objeto de avaliação independente, em consonância com as práticas internacionais de 
avaliação adotadas pelo UNFPA, e de acordo com Termo de Referência aprovado pelas partes. 

Parágrafo Único: A avaliação terá por objetivo mensurar a relevância, eficiência, impacto e 
sustentabilidade dos resultados do projeto, devendo ser contratadas durante a vigência do mesmo 
finalizadas no máximo três meses após a conclusão do projeto. Fundos serão identificados no orçamento 
do projeto para cobrir todas as despesas necessárias à avaliação. 

TÍTuLo xv 
DA oENuNc1A 
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Art. 22. O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer das Partes por 
meio de notificação, feita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo Único. No caso de denúncia do presente Documento de Projeto, as Partes deverão 
realizar o balanço das atividades realizadas até a data de encerramento do mesmo, bem como estabelecer 
os procedimentos de conclusão dos contratos e obrigações em vigência vinculados ao Projeto "Brasília: 
+Juventude, +Direitos" , incluindo o eventual ressarcimento de recursos. 

__ 
TÍTULO xvt N DA PuB|.1cAçAo E DA D1vuLGAçAo DAs ATIVIDADES 

Art. 23. A SECriança/GDF fará publicar o extrato deste Documento de Projeto, bem como de 
eventuais aditamentos e demais atos decorrentes do previsto no Art. 8° , no Diário Oficial da União. 

§ 1° . Todos os documentos e informes produzidos durante a execução do Projeto "Brasília: 
+Juventude, +Direitos" poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições 
participantes, podendo ser estabelecida a confidencialidade caso solicitado por uma das Partes. 

§ 2° . A toda divulgação que se fizer das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do 
Projeto "Brasília: +Juventude, +Direitos" deverá, obrigatoriamente, indicar expressamente a participação de 
ambas as Partes, não podendo caracterizar promoção individual de qualquer das Partes. 

TíTuLo xvn 
DA IMUNIDADE Do uN|=PA 

Art. 24. Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa 
implícita ou explícita de quaisquer privilégios e imunidades dispensados ao UNFPA por força dos atos 
internacionais celebrados com o Governo Brasileiro ou de convenções, leis ou decretos de caráter nacional 
ou internacional, ou de qualquer outra natureza. 

¶íTu|.o xv111 I DA so|.uçAo DE coNTRovERs1As 
Art. 25. As controvérsias entre as partes que possam advir deste Documento de Projeto serão 

dirimidas amigavelmente, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das 
Partes. 

TÍTU i.o_x1x 
DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 26. Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as 
disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre os Estados Unidos do Brasil e a Organização das 
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA" , de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde O2 de 
maio de 1966 e do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o UNFPA, datado de 22 de Janeiro de 1988. 
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d 2017 em três exemplares originais em Feito em Brasília, DF, aos dias do mês de e , 

português, sendo todos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 

EMBAIXADOR JoÃo ALM1No 
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação 

Ministério das Relações Exteriores 

Pelo Fundo d- ' 
.› 1 I -1 aÇÕe55 

Í ~ - 

' - esentan e a NFPA no' Brasil 

Pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude 

AURÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO 
Secretário da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude 
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