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Desafio
Quando a Comissão Intersetorial de Desenvolvimento à Primeira Infância (CIPI) foi lançada em 2011, qua-
se 566.429 crianças na Colômbia tiveram acesso a várias modalidades de atendimento. No entanto, como 
estavam sob a responsabilidade de várias instituições, foram gerados resultados fragmentados, o que enfra-
queceu a qualidade das ações de desenvolvimento e acolhimento infantil. O reconhecimento das crianças 
como seres com direitos assegurados e o estabelecimento de diretrizes de desenvolvimento à primeira 
infância devem ser a responsabilidade do Governo.

Rumo a uma Solução
A implementação de ações coordenadas nos níveis nacional e local para promover e garantir o pleno de-
senvolvimento de crianças de 0 a 5 anos na Colômbia pretende alcançar cobertura nacional para melhorar 
a qualidade de vida das crianças e gerar capacitação local com o envolvimento das comunidades e das 
entidades locais e nacionais.

Em 2011, o Governo Nacional da Colômbia criou a Comissão intersetorial Nacional de Desenvolvimento à 
Primeira Infância (CIPI) para servir de plataforma para a divulgação da política de cuidados integrais voltadas 
à primeira infância e para a coleta de recursos e conhecimentos de entidades públicas e privadas existentes. 
O CIPI também lidera a Estratégia de Cuidados Integrais na Primeira Infância, de Cero a Siempre (de Zero 
para Sempre), que constitui um conjunto de ações nacionais e locais elaboradas para promover e garantir 
o pleno desenvolvimento de crianças da gestação aos cinco anos de idade. Isto é possível através de um 
trabalho unificado intersetorial considerando os direitos e através de uma abordagem diferencial que inclua 
a deficiência. Detalha e promove a implementação de planos, programas, projetos e ações para o cuidado 
integral que devem ser garantidos a cada criança de acordo com sua idade, contexto e situação.

As intervenções visaram incentivar o cuidado integral de meninos e meninas em seus primeiros anos como 
uma janela de oportunidade para o desenvolvimento social e econômico. Estas intervenções geram impac-
tos duradouros no que se refere à força psicológica, à redução do crime no seu ciclo de vida, a um melhor 
desempenho acadêmico, à diminuição das taxas de abandono e de repetição de ano escolar, ao aumentar a 
permanência das crianças no sistema educacional e a uma maior produtividade e rendimento futuro. É um 
investimento social com taxas de retorno mais elevadas (Departamento Nacional de Planejamento, 2011).

Os objetivos do CIPI são:
• reforçar as capacidades das autoridades locais e do governo nacional;
• projetar e implementar o Guia de Atendimento Integral (GAI) em entidades locais;
• aumentar a compreensão e gerar conhecimento sobre questões estratégicas na primeira infância;
• qualificar os agentes para um atendimento abrangente às crianças e famílias;
• desenvolver uma abordagem técnica para a avaliação do desenvolvimento infantil;
• integrar perspectivas de inclusão nas políticas locais, entre outras.
As realizações notáveis do CIPI levaram a: A elaboração conjunta da Estratégia de Cuidados Integrais 
na Primeira Infância; o desenvolvimento de diretrizes e padrões técnicos, bem como diretrizes de 
ação e ferramentas de gestão para a implementação de políticas nos territórios; e a implementação 
do Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN, Acompanhamento de Criança a Criança).
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A partir de 2016, mais de 1.205.906 crianças se beneficiaram de 
cuidados integrais de qualidade. Em 2018, este número aumentou 
para1.374.423. Outros resultados principais entre 2011 e 2016 fo-
ram a inscrição de 4.081.320 meninos e meninas com menos de 
seis anos no sistema de saúde de segurança social, e a provisão 
de apoio a 20 comunidades étnicas no desenvolvimento de seus 
roteiros de cuidados integrais, de acordo com os contextos rurais 
e étnicos .

Com a implementação em 2018 da Estratégia de Cuidados Inte-
grais na Primeira Infância De Cero a Siempre, em 2018, quase 1.270 
mulheres rurais e líderes comunitários foram educados para 
ampliar seus conhecimentos sobre saúde sexual e reproduti-
va, nutrição, saúde mental, e prevenção do uso de substâncias 
psicoativas. Além disso, com os cuidados integrais o número 
de crianças que frequentam o pré-escolar aumentou de 
57.126 em 2017 para 71.500 crianças em 2018. 

A Colômbia compartilhou esta boa prática com o público 
dominicano (2015–2017) para fortalecer o projeto Quisqueya 
Empieza Contigo que atende às necessidades das crianças 
de 0 a 5 anos. As entidades dominicanas envolvidas foram o 
Ministério do Planejamento e Desenvolvimento (MPD), a Di-
reção Geral dos Programas Especiais da Presidência (DIGEPEP) 
e o Instituto Nacional de Desenvolvimento à Primeira Infância 
(INAIPI).

As atividades incluíram missões técnicas em ambos os países e, 
como resultado desses intercâmbios, o público dominicano alcan-
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çou o seguinte:
• Identificação de mecanismos metodológicos para o for-

talecimento da base familiar e comunitária em serviços 
de cuidados integrais à primeira infância;

• Identificação do CIPI na coordenação interinstitucional 
como uma peça-chave para o reforço da política infantil;

• Reforço da coordenação, do acompanhamento e dos 
mecanismos de monitoramento no âmbito da política 
infantil, bem como a sua interação com os sectores 
privados e a sociedade civil.

Para que esta iniciativa seja reproduzida, devem ser conside-
radas as seguintes condições para a implementação de uma 
entidade como a CIPI:
• Identificação da situação e das necessidades na primeira 

infância;
• Identificação da arquitetura institucional atual.

Contato:
Nome: Sr. Luis Roa
Posição: Coordenador Triangular de Cooperação
Organização: Agência Presidencial de Cooperação Internacio-
nal de Colômbia (APC– Colômbia)
E-mail: luisroa@apccolombia.gov.co

Nome: Sr. Maurício Franco de Armas
Cargo: Organização Sul-Sul e Coordenador Triangular de Coo-
peração
Organização: Ministério das Relações Exteriores da Colômbia
E-mail: mauricio.franco@cancilleria.gov.co

20

https://bit.ly/3gy8Dxf
mailto:luisroa%40apccolombia.gov.co?subject=
mailto:mauricio.franco%40cancilleria.gov.co?subject=



