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UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund 

  

Tipo Organização de defesa dos direitos das crianças

Âmbito 
Geográfico   Está presente em 162 países

Campo de Acção Ajuda humanitária e educacional

Objectivos Construir um mundo onde as crianças vivam com dignidade e segurança

O que defende? Direitos das crianças

Que apoio 
precisa? A Unicef aceita donativos e dispõe de um catálogo para venda de postais e artesanato.

Direcção Carol Bellamy

Morada Sede em Portugal- Av. Antonio Augusto De Aguiar 56-3° Esq / 1069-115 Lisboa

Telefone 21 317 75 00

Correio 
Electrónico info@unicef.pt

Página na Net http://www.unicef.pt ; http://www.unicef.org

Caracterização da 
Organização

Fundada em 1946 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Unicef (United Nations 
International Children's Emergency Fund) nasce para ajudar as crianças vitimas da II 
Guerra Mundial. Desde essa data que a Unicef luta pela salvaguarda dos direitos 
fundamentais das crianças de todo o mundo. É a partir deste princípio que a organização 
norteia toda a sua intervenção.  
A Unicef tem tido um papel essencial na minimização da crise humanitária que assola o 
Afeganistão. Para além da ajuda alimentar e da prestação de cuidados médicos, a Unicef 
tem feito um esforço para apoiar o retorno oficial das crianças afegãs à escola. Mas este é 
apenas um dos muitos exemplos que podem ilustrar a acção da organização. 
Em traços gerais esta ONG visa promover a qualidade dos cuidados durante a primeira 
infância e encorajar as famílias a educar tanto os rapazes como as raparigas, reduzir a 
mortalidade infantil e a doença, proteger as crianças em contextos de guerra ou de 
desastres naturais e apoiar os jovens na tomada de decisões esclarecidas sobre todos os 
aspectos fundamentais à sua vida.  
Para cumprir estes objectivos, a Unicef trabalha em estreita cooperação com os governos, 
as comunidades locais, as organizações da sociedade civil, mas também as famílias e as 
crianças. Esta proximidade traduz-se na presença em 162 países. 


