
O País 

Localizado na América do Sul entre a Argentina e o Brasil a 
República Oriental do Uruguai tem aproximadamente 4 
milhões de habitantes. Sua população fica localizada na 
parte sul do país, aos arredores de sua capital Montevideo, 
sua etnia é divida entre brancos, mestiços e negros. 

 Culturalmente o Uruguai tem como idioma principal o es-
panhol, porém o português é utilizado em algumas regiões. 
Sua religião é dividida entre católicos, evangélicos e agnós-
ticos.  

Economicamente o Uruguai tem sua força de trabalho ad-
vinda do setor de prestação de serviços, mas o setor indus-
trial também é presente com o setor de alimento, vestuário 
e petroquímica. O país participa internacionalmente do 
Banco Mundial, FMI, Mercosul, Grupo do Rio, OEA, OMC, 
ONU, entre outros.  

O País e o UNICEF 

O UNICEF Uruguai vem participando de várias iniciativas 
para a melhoria na condição de crianças e jovens, tais essas 
como a arrecadação de fundos para o seu programa cha-
mado Tudo Para as Crianças, realizado ainda esse ano.  

Programas com o Supremo Tribunal de Justiça para criar 
um sistema único de indicadores que permitem o monitora-
mento e avaliação do funcionamento do Sistema de Justiça 
da criança e do adolescente também foi uma das pautas 
pra esse ano, juntamente com a campanha contra a violên-
cia como método de disciplina e educação dentro do ambi-
ente do lar.  

 

 

 

 

 

 

Uruguai e o Recrutamento de Crianças 

O Uruguai por anos vem promulgando a necessidade da 
ilegalidade da presença de menores de 18 anos nas forças 
armadas. É um dos países mais ativos na causa e, foi um dos 
países que ratificou a Conferência de Paris sobre a presença 
de crianças soldado.  

Além de ratificar o tratado da convenção de Paris, o país 
adotou a convenção 182 da OIT que proíbe a ação imediata 
para a eliminação das piores formas de trabalho infantil, 
que inclui o recrutamento obrigatório de crianças para utili-
zá-las em conflitos armadas. 
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