
FP2030 ANUNCIA NOVO ESCRITÓRIO EM ABUJA 

PARA SERVIR A ÁFRICA DO NORTE, OESTE E CENTRAL 

O hub fornecerá maior suporte para FP2030 

promotores de compromisso na região 

Family Planning 2030 (FP2030), a parceria global de planejamento familiar que lançou sua segunda 

década em 2021, anunciou hoje a localização de um escritório muito esperado na África Ocidental: 

Abuja, Nigéria. O hub com sede em Abuja será hospedado pelo Population Council Nigeria e servirá o 

Norte, o Oeste e a África Central. 

O Population Council trabalha com o governo nigeriano e organizações de saúde na Nigéria há mais 

de cinco décadas. O Population Council Nigéria dedica-se a atender às necessidades das populações 

em risco, incluindo meninas adolescentes e mulheres jovens, e a promover o acesso a serviços de 

saúde sexual e reprodutiva, saúde materna e planejamento familiar de alta qualidade. 

O Hub Norte, Oeste e Centro-Africano do FP2030 é um dos quatro novos hubs a serem lançados este 

ano, além dos já existentes na América do Norte e na Europa. Um segundo centro africano também 

está sendo lançado hoje em Nairóbi, no Quênia, e trabalhará para fortalecer o acesso ao 

planejamento familiar e a saúde e direitos sexuais e reprodutivos na África Oriental e Austral. Os 

outros dois hubs estarão localizados na Ásia e na América Latina; cada hub coordenará e apoiará 

atividades específicas de cada país, bem como vinculará esses esforços a uma forte rede regional e 

global. 

Ambos os hubs da África serão liderados por um Diretor Administrativo que estará no cargo até 1º 

de julho e que supervisionará a estratégia e o envolvimento, com oA equipe sediada em Washington 

DC para começar a entregar seu portfólio de trabalho para a equipe do hub regional à medida que 

forem embarcados. Espera-se que os dois centros africanos estejam totalmente operacionais no 

terceiro trimestre de 2022. 

O Diretor Executivo do FP2030, Dr. Samukeliso Dube e Harriet Birungi, Vice-Presidente de Programas 

Internacionais do Population Council, lançaram formalmente o novo hub em um anúncio de vídeo e 

delinearam sua visão para os novos centros de trabalho em planejamento familiar na África. 

“Com base nos pontos fortes e sucessos do FP2020, estamos acelerando o progresso que garante 

que nossos esforços sejam liderados pelo país e permaneçam globalmente conectados”, disse o Dr. 

Samukeliso Dube, diretor executivo do FP2030. “Sabemos que, com o Population Council Nigeria 

como nosso parceiro anfitrião, estamos muito bem posicionados para ter sucesso.” 

A organização anfitriã foi escolhida por meio de um processo de seleção rigoroso e transparente 

liderado por membros do Grupo de Supervisão de Transição do FP2030. O Population Council 

Nigeria é uma organização bem estabelecida e respeitada com uma missão que se alinha com os 

valores do FP2030. Basear o hub em Abuja e dentro do Population Council Nigéria capacitará os 

parceiros regionais do FP2030 para melhor colaborar e acessar a rede do FP2030 e ajudará a 

aprofundar as relações entre os países membros. 

“O Population Council trabalhou por quase 70 anos para abordar questões críticas de saúde e 

desenvolvimento relacionadas ao planejamento familiar, saúde reprodutiva e violência baseada em 

gênero”, disse Harriet Birungi, vice-presidente de programas internacionais do Population Council. 

“Estamos comprometidos e profundamente honrados por sermos selecionados como a organização 

anfitriã do centro da África do Norte, Oeste e Central do FP2030 e colaborar com a Fundação das 

https://www.youtube.com/watch?v=GIDd4IwsXkc


Nações Unidas em seu ambicioso objetivo de garantir que milhões de meninas e mulheres tenham 

acesso ao uso moderno anticoncepcional”. 

O centro regional do Norte, Oeste e Centro-Africano abrangerá 30 países da região e, como os 

outros centros regionais, incluirá a experiência do pessoal no envolvimento do país, parcerias com 

jovens, advocacia e responsabilização, práticas de planeamento familiar de alto impacto, bem como 

captação de recursos e comunicações. 

Fornecerá apoio aos parceiros do FP2030 na região no que diz respeito ao desenvolvimento de seus 

compromissos do FP2030, bem como apoio técnico em áreas tópicas específicas em todo o espectro 

de advocacia – principalmente no que diz respeito às necessidades da juventude, serviços e 

preparação para crises humanitárias e integração da saúde . 

Outro objetivo fundamental deste hub regional será galvanizar uma maior colaboração e 

coordenação entre os parceiros em toda a região, que tem sido uma das funções de longa data do 

FP2030, mas espera que essas redes se tornem ainda mais fortes com o apoio do escritório do hub 

regional. O objetivo final é conectar essas redes regionais mais fortes a um movimento global de 

planejamento familiar. 

“É nosso objetivo promover um processo de compromisso verdadeiramente liderado pelos países, 

não apenas garantindo que os países possam definir suas próprias metas, mas também facilitar 

conexões melhores e mais consistentes com outros parceiros do FP2030 na região, criando 

programas e responsabilidade mais fortes”, disse Dr. Dube. “Acreditamos que os hubs regionais 

colocam os países e parceiros regionais no banco do motorista para definir a agenda, monitorar o 

progresso e a colaboração.” 

Dr. Dubetambém conversou com Halima Shariff, Diretora de Planejamento Familiar da Tanzânia, 

sobre o último episódio do O Pulso do Planejamento Familiar com o Dr. T  para conversar sobre o 

futuro do planejamento familiar. O Pulse reúne especialistas em planejamento familiar e ativistas de 

todo o mundo para falar sobre saúde sexual e reprodutiva com o Relator Especial das Nações Unidas 

para o Direito à Saúde, Dr. Tlaleng Mofokeng. 

O governo da Nigéria lançou seu próprio compromisso nacional FP2030 no início deste mês, tendo 

sido um dos responsáveis originais do FP2030 em 2012. O governo se comprometeu a fortalecer a 

integração do planejamento familiar nas estruturas socioeconômicas da Nigéria, incluindo a 

Universal Health Care. O governo nigeriano se comprometeu ainda a aumentar o financiamento para 

o planejamento familiar, alocando 1% dos orçamentos nacional e estadual de saúde anualmente 

para a saúde sexual e reprodutiva até 2030. Além disso, o governo da Nigéria está comprometido 

em abordar as normas sociais e de gênero que impedem a agência feminina, autonomia e acesso ao 

planejamento familiar baseado em direitos, bem como normas sociais que afetam homens, jovens e 

outras populações vulneráveis. 

 
Notas aos editores 
 
Para maiores informações 
Envia-nos um email:FP2030@portland-communications.com  

Visite o nosso site:www.fp2030.org/ 
Você pode acompanhar o FP2030 nas redes sociais e participar da conversa usando a hashtag 
#FP2030 

https://protect-eu.mimecast.com/s/wxwvCm2oZUpw12ZIQ9clH?domain=jhu.us3.list-manage.com
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Por favor, siga e participe da conversa em 

• Twitter:@FP2030Global 

• Instagram:@FP2030Global 

• O Facebook:@FP2030Global 

• YouTube:FP2030Global 

 

Planejamento Familiar 2030 

O Planejamento Familiar 2030 (FP2030) é uma parceria global que trabalha com governos, sociedade 
civil, organizações multilaterais, doadores, setor privado e comunidade de pesquisa e 
desenvolvimento para permitir que milhões de mulheres usem contraceptivos, não importa onde 
morem. Um resultado da Cúpula de Planejamento Familiar de Londres de 2012, o objetivo do 
FP2030 é garantir o acesso universal a serviços e direitos de saúde sexual e reprodutiva até 2030, 
conforme estabelecido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 5. O FP2030 é um apoio 
ao Secretário-Geral da ONU Estratégia Global para a Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. 
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