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Introdução: 
Representante Residente do PNUD

Este é um momento crítico para o mun-
do e para o desenvolvimento. Embora 
seus impactos sejam sentidos de for-
ma muito diferente, a pandemia da 
COVID-19 iniciou uma emergência de 
desenvolvimento e deu ao mundo uma 
nova perspectiva.

Como resultado desta pandemia, a po-
breza está aumentando pela primeira 
vez em uma geração e as desigualda-
des são mais fortes do que nunca. A po-
breza não é apenas sobre renda, além 
da renda, as pessoas experimentam a 
pobreza de formas múltiplas e simultâ-
neas que se relacionam com níveis de 
acesso a oportunidades e a inequidade. 

O cenário pré-pandemia estampava o Brasil como 
um país desigual, quando comparamos indicado-
res entre os estados brasileiros; sinalizando níveis 
de desenvolvimento humano díspares. A chegada 
da pandemia da COVID-19 ao país não apenas agra-
vou essas vulnerabilidades, como também trouxe 
novos desafios. Qualquer estratégia de futuro pre-
cisa considerar a enorme heterogeneidade do país.

Na busca de uma sociedade que floresça com 
sustentabilidade e justiça social, o Brasil pre-
cisa se comprometer com: a) a transição para 
uma recuperação da COVID-19 que torne o país 
mais igual; b) a facilitação de transformações 
mesmo em meio a contextos de fragilidade; e 
c) a evolução para um futuro descarbonizado 
e digital.

Foto: Agência Brasileira de Cooperação - Ministério das Relações Exteriores
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Os Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD estabe-
leceram que a pobreza e a desigualdade têm que ser comba-
tidas com intervenções específicas e sistêmicas que tragam 
respostas sólidas, duradoras e efetivas. Essa é a abordagem 
que o PNUD Brasil desenvolve no país, visando contribuir 
para a retomada consistente do desenvolvimento humano 
sustentável, no intuito de não deixar ninguém para trás. 

O presente relatório apresenta informação 
mais detalhada sobre o que o PNUD faz no 
Brasil para contribuir para recuperação da 
Covid-19, construindo um futuro mais justo e 
sustentável e oferecendo dignidade a todas as 
pessoas, por meio do alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Facilitadores 

Inovação Estratégica 

Digitalização

Financiamento do 
Desenvolvimento

O PNUD apoia os 
países, promovendo:

Direções para a 
mudança 

Transformação 
estrutural

Não deixar ninguém 
para trás

Construir resiliência

Soluções emblemáticas  

Pobreza

Governança

Resiliência

Meio Ambiente 

Energia

Gênero
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Sem perder os ODS de vista

A crise mundial de saúde e a crise socioeco-
nômica gerada pela Covid-19 tem sido como 
um raio-x, revelando fraturas no esqueleto frá-
gil das sociedades. Agora é tempo de assegu-
rar uma recuperação econômica que coloque o 
bem-estar das pessoas e do planeta no centro, 
sem deixar ninguém para trás. Neste cenário 
complexo e incerto, os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) e o Acordo de Paris 
oferecem clareza de propósito e um caminho a 
seguir. A recuperação da pandemia da Covid-19 
constitui uma oportunidade para o mundo en-
veredar por um caminho mais limpo, ecológico 
e sustentável. 

Sem sombra de dúvidas, este é também um 
momento de escolha: uma oportunidade de 
aprender com a nossa experiência, de fazer as 
coisas de forma diferente, e de almejar objeti-
vos compartilhados. 

Erradicar a 
POBREZA 

em todas as 
suas formas e 

dimensões

Acelerar 
TRANSFORMAÇÕES 

ESTRUTURAIS

Construir 
RESILIÊNCIA 

a crises e 
conflitos

Com a pandemia sem precedentes em foco, o PNUD procurou ele-
var a ambição das respostas globais que são exigidas nestes tem-
pos extraordinários, e assim continua empenhado em erradicar a 
pobreza, acompanhando os países nos seus percursos rumo aos 
ODS e trabalhando para o Acordo de Paris, com metas ousadas:
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Para enfrentar os desafios mais complexos, nos seus di-
ferentes ângulos, criando impacto em escala, o PNUD 
identificou um conjunto de abordagens denominadas 
soluções emblemáticas - alimentadas pela digitalização, 

inovação e financiamento do desenvolvimento - que se 
conectam de várias maneiras entre si e inter-relacionam 
com todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável. Elas representam a integração em ação.

Direitos 
Humanos

POBREZA
Manter as pessoas 

fora da pobreza.

MEIO AMBIENTE
Promover soluções 
baseadas na natureza para 
um planeta sustentável.

IGUALDADE
Reforçar a igualdade entre homens 
e mulheres e a capacitação das 
mulheres e das meninas.

ENERGIA
Fechar a lacuna 
energética.

RESILIÊNCIA
Reforçar as capacidades 

nacionais de prevenção e 
recuperação de crises.

GOVERNANÇA
Reforçar uma 

governança eficaz, 
inclusiva e responsável.
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A verdade incômoda é que 
a busca da humanidade por 
progredir, ou por fazê-lo a 
qualquer custo, não resultou 
em um mundo mais seguro. O 
aumento das tempestades, das 
ondas de calor e das doenças 
zoonóticas são preços que 
pagamos pela atual abordagem 
de desenvolvimento. Nossa 
segurança consiste em estar 
livres da miséria, do medo e da 
indignidade”

Os desafios de desenvolvimento atuais são desafios 
dinâmicos e interconectados de risco multidimen-
sional que exigem soluções sistêmicas. O PNUD tra-
balha em conjunto com os governos e sociedades 
- em colaboração com todo o sistema revitalizado 
da ONU - aplicando abordagens integradas desti-
nadas à promoção de mudanças transformadoras 
para expandir as escolhas das pessoas e construir o 
mundo ambicionado pela Agenda 2030 com o pla-
neta e a humanidade em equilíbrio. 

Achim Steiner
Administrador 
do Programa das 
Nações Unidas para 
o Desenvolvimento

Foto: PNUD Brasil
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Saindo da armadilha

A crise da Covid-19 está aprofundando as brechas 
na América Latina, um continente historicamente 
já muito desigual. A América Latina está “encurra-
lada” em uma armadilha: entre a alta desigualdade 
e o baixo crescimento econômico. Esta “dupla ar-
madilha” é alimentada por três fatores interligados: 
a concentração do poder, a violência em todas as 
suas formas e políticas de proteção social que não 
são efetivas. 

Compreendendo a ligação entre todos estes fato-
res, o PNUD acredita que “um ponto de entrada” 

para alcançar maior crescimento e reduzir a 
desigualdade é a implementação de siste-
mas universais de proteção social que sejam 
redistributivos e fiscalmente sustentáveis.

A dinâmica de crescimento inclusivo da re-
gião tem que basear-se em princípios de 
sustentabilidade econômica e ambiental, e 
requer um caminho de três vias que incorpo-
rem políticas eficazes de produtividade, in-
clusão e resiliência, ancoradas em sistemas 
de governança efetiva. 

Produtividade

Inclusão

Resiliência
Sistemas de 

governança efetiva
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À medida que 
reconstruímos, 
devemos nos 
assegurar de que não 
só tratamos os danos 
da crise atual, mas 
também que tratamos 
fundamentalmente 
as condições 
preexistentes que 
caracterizaram nossa 
região antes da 
pandemia.”

Luis Felipe 
Lopez-Calva
Administrador 
Assistente do PNUD 
e Diretor Regional 
para a América Latina 
e o Caribe

• Crescimento inclusivo e sustentável mediante a 
melhoria da produtividade e da resiliência das pe-
quenas e médias empresas. 

• Equidade e inclusão através da promoção de 
sistemas de proteção social universais, inclusivos, 
sustentáveis do ponto de vista fiscal e favoráveis 
ao crescimento econômico, facilitando o acesso 
das mulheres e dos grupos vulneráveis à tomada 
de decisões.

• Desenvolvimento da resiliência e recuperação 
ecológica através da adaptação às alterações cli-
máticas e da proteção da natureza, da redução dos 
riscos de catástrofes e da promoção de transições 
para um desenvolvimento verde.

• Governança efetiva no marco da promoção do 
diálogo, da participação cidadã, do estado de di-
reito, do acesso à justiça, e em acompanhamento 
às autoridades nacionais.

O PNUD procura acelerar o progresso em direção a transições ver-
des e inclusivas que empoderem cada pessoa através de maiores 
oportunidades e níveis de resiliência.

As três vias, interconectadas e amparadas por uma governança efe-
tiva, são avenidas pelas quais a região pode avançar em direção à sua 
aspiração de alcançar um desenvolvimento inclusivo e sustentável:
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Aumentando a ambição e 
maximizando o impacto

O PNUD promove um desenvolvimento 
humano sustentável e adaptado a um 
ambiente global em constante mudan-
ça. Em meio à pandemia da Covid-19, a 
adaptabilidade criativa é fundamental 
para perseverar na missão de desen-
volvimento humano sustentável, que 
é promover condições propícias ao 
florescimento de cada indivíduo e de 
cada sociedade.

Com foco na pandemia e projetado 
para ser flexível, o PNUD responde aos 
objetivos de longo prazo dos países e 
às necessidades urgentes em tempos 
de crise. 

O PNUD acompanha os países no seu 
percurso rumo aos ODS através de 

programas e projetos nacionais, 
orientados por escolhas de desen-
volvimento locais, incentivando a 
promoção e a proteção dos direi-
tos humanos, a inclusão das popu-
lações e minorias mais vulneráveis, 
bem como o empoderamento das 
mulheres.

No Brasil, o PNUD trabalha de perto 
com 16 Ministérios, 4 órgãos do Ju-
diciário, 10 Agências Reguladoras 
e desenvolve iniciativas com auto-
ridades locais de 11 Estados, assim 
como com a sociedade civil, o se-
tor privado, e a academia, brindan-
do soluções integradas por meio de 
uma abordagem de sistemas, des-
de três enfoques principais: 

Governança e 
justiça para o 
desenvolvimento

Desenvolvimento 
ambientalmente 
sustentável

Desenvolvimento 
socioeconômico 
inclusivo

Ser a referência em 
Desenvolvimento 
Sustentável,
colaborando 
para mudanças 
estruturantes do 
Brasil,
para tornar a 
sociedade mais 
próspera, justa, 
segura e resiliente”

Visão do 
PNUD Brasil
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Desenvolvimento Socioeconômico inclusivo

A redução da pobreza requer atenção especial tanto 
na dinâmica da “saída” da pobreza quanto na dinâ-
mica de “não retroceder” a ela. Esse problema requer 
soluções multisetoriais e integradas para a geração de 
emprego e renda para homens e mulheres, enfrentan-
do obstáculos estruturais, promovendo o empodera-
mento econômico das mulheres, e fornecendo prote-
ção social básica, serviços e infraestrutura eficazes.

A crise causada pela pandemia da COVID-19 tem im-
plicações sobretudo para os segmentos mais vulne-
ráveis da sociedade, particularmente as pessoas em 
situação de pobreza extrema. Por conseguinte, são 
necessárias estratégias e respostas específicas con-
cebidas para alcançar três objetivos fundamentais: 
reduzir os riscos epidemiológicos para salvar vidas; 
proteger os meios de subsistência; e proteger a acu-
mulação de capital humano.

O PNUD no Brasil apoia a implementação de 39 projetos e ações que 
amparam o desenvolvimento socioeconômico inclusivo. Esses projetos 
visam principalmente a: manter as pessoas fora da pobreza; reduzir de-
sigualdades, incluindo desigualdades de gênero; estimular o crescimen-
to econômico inclusivo; incentivar a inovação para a gestão das finanças 
públicas e para a produção; desenvolver alianças com o setor privado; 
apoiar a expansão da infraestrutura urbana e logística com destaque ao 
saneamento e conectividade; e impulsionar o empreendedorismo.

Em complementariedade, o PNUD Brasil fornece subsídios técnicos e 
apoia políticas públicas para o aprimoramento da prestação de servi-
ços públicos, com destaque para implementação da Agenda 2030 no 
nível subnacional; o monitoramento da qualidade dos medicamentos 
e equipamentos de saúde; o aperfeiçoamento do tratamento do HIV/
AIDS; a capacitação e construção de redes em programas de desenvol-
vimento social; e promoção do esporte e atividades físicas, com foco 
nas comunidades e grupos vulneráveis; em especial mulheres, crianças 
indígenas, quilombolas, dentre outros.

Foto: AEB Foto: PNUDFoto: Rafa Zart - Ministério da Cidadania
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de brasileiros que possuem pressão alta e 
outras doenças relacionadas, beneficiados 
com a metodologia de identificação de 
impurezas cancerígenas N-Nitrosaminas em 
medicamentos da classe de sartanas. 

nacionais e subnacionais, capacitados on-
line, para a utilização da Agenda 2030 e ODS 

na elaboração dos seus projetos, políticas e 
planos de desenvolvimento.  

de toneladas de CO2 por ano serão reduzidas, 
com a implementação dos estudos de 
viabilidade de certificação verde, para as 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e 
Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO).

de HIV e Hepatites Virais e 
ações de base comunitária, 
realizados com população 
vulnerável, em todo o Brasil.

38 milhões

1.547 atores 

2,5 milhões

100.000 testes 

Foto: PNUD Brasil
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Governança e justiça para o desenvolvimento

As transformações estruturais são necessárias para 
criar sistemas de governança mais eficazes que pos-
sam responder às principais demandas da cidadania, 
assim como manter o progresso por meio de ações 
como a luta contra as desigualdades e a exclusão. São 
necessárias instituições e mecanismos inclusivos, efica-
zes e responsáveis para a solução pacífica de conflitos 
e a promoção da coesão social, com vistas a construir 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

A crise causada pela pandemia da COVID-19 não é ape-
nas uma crise sanitária com profundas repercussões 
sociais, mas também se manifesta em uma crise de 
governabilidade com impacto na gestão dos assuntos 
públicos e na institucionalidade para alcançar um de-
senvolvimento sustentável. Por conseguinte, é impor-
tante inovar na capacidade de resposta dos Estados 

nos diferentes níveis e com uma abordagem de desenvolvi-
mento territorial.

O PNUD no Brasil apoia a implementação de 40 projetos e 
ações que amparam a governança e a justiça para o desen-
volvimento. Esses projetos visam principalmente: fortalecer 
o sistema de direitos humanos; fortalecer o acesso à justiça; 
promover a transparência; promover a segurança do cidadão; 
apoiar a integridade daqueles  em privação de liberdade e a 
reintegração social de pessoas egressas dos sistemas prisional 
e socioeducativo; fortalecer as instituições e os mecanismos de 
gestão pública; promover a participação social e a transparên-
cia, bem como combater a corrupção,  reforçar as capacidades 
de preparação e resposta a desastres; facilitar a cooperação 
sul-sul como um instrumento para apoiar a implementação da 
Agenda 2030; e gerar subsídios técnicos para o desenho e im-
plementação de políticas públicas.

Foto: FAO Foto: Luiz Silveira - 
Agência CNJ

Foto: FAO
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com 14,3 milhões de pessoas, beneficiados com 
a implementação de metodologias inovadoras 
de redução da violência contra crianças e 
adolescentes.

de processos judiciais integrados na plataforma 
Codex, que consolida as Bases de Dados 
Processuais para a implementação de modelos de 
Inteligência Artificial aplicada à Justiça brasileira. 

apoiadas de cooperação 
sul-sul, em 34 países. 

com 100 milhões de pessoas, com diagnósticos de capacidades 
institucionais para gestão de riscos de desastres.

5 municípios brasileiros, 

8,5 milhões

200 
iniciativas 

2.000 municípios brasileiros, 
Foto: CNJ
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Desenvolvimento ambientalmente sustentável

A biodiversidade e os ecossistemas terrestres e ma-
rinhos formam a base na qual a sociedade humana 
está inserida e que representa uma rede de segurança 
de recursos e serviços para bilhões de pessoas. Eles 
são fatores determinantes para nutrição, transporte, 
educação e oportunidade econômica. A mitigação e 
adaptação à mudança global do clima, redução de ris-
cos de desastres, e construção de resiliência são ele-
mentos críticos para fortalecer a segurança humana e 
reduzir ao mínimo os fatores de risco nos processos 
de desenvolvimento.

A crise causada pela pandemia da COVID-19 pode tor-
nar-se em uma oportunidade para que o retorno a uma 
economia vibrante seja também dentro de um cami-
nho mais sustentável. É uma oportunidade para recon-
figurar as atividades produtivas, para relançar a econo-

mia, explorando a possibilidade de uma via mais sustentável, 
incentivando parcerias público-privadas responsáveis, através 
de estímulos adequados que fomentem uma recuperação ver-
de. Muitas dessas soluções têm benefícios para a saúde, para 
o meio ambiente e para redução de desastres futuros.

O PNUD no Brasil apoia a implementação de 22 projetos e 
ações que amparam o desenvolvimento ambientalmente sus-
tentável. Esses projetos visam principalmente: promover so-
luções baseadas na natureza; proteger a biodiversidade; en-
frentar a mudança global do clima; reduzir a contaminação 
química e a emissão de substâncias prejudiciais à camada de 
ozônio; evitar a degradação do solo e a desertificação; promo-
ver a agricultura sustentável; melhorar cadeias de produção; 
fortalecer a gestão territorial indígena; promover pagamentos 
por serviços ambientais; e gerar subsídios técnicos para o de-
senho e implementação de políticas públicas.

Foto: PNUD BrasilFoto: PNUD Brasil Foto: SEAGRI-SExc
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de redução de gases de efeito estufa, 
no setor siderúrgico em Minas Gerais, 
por meio de tecnologias sustentáveis 
de produção e uso do carvão vegetal.  

beneficiados, com a revisão 
e aprimoramento do Plano 
Estadual da Agricultura Familiar, 
do estado de Mato Grosso.

de Conservação e Territórios 
Indígenas beneficiados, com 
ações de gestão sustentável 
e alternativas econômicas, na 
Amazônia e Cerrado.

do Semi Árido Brasileiro, com ações de 
manejo sustentável do solo, beneficiando 

a 5.818 famílias em 9 municípios.

100.000 toneladas

140.000 
agricultores 
familiares 100 Unidades

96.550 hectares 

Foto: PNUD Brasil
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Uma resposta global integrada é 
um investimento no nosso futuro
A pandemia da Covid-19 é a crise global de saúde 
que define o nosso tempo e é o maior desafio que 
temos enfrentado desde a Segunda Guerra Mun-
dial. É um ponto de virada e as decisões tomadas 
pelos líderes agora podem levar o mundo em dire-
ções muito diferentes. 

O impacto da Covid-19 nos ODS tem profundas im-
plicações sobre a pobreza, a educação, a saúde, a 
nutrição e a igualdade de gênero, também conheci-
dos como objetivos ‘das pessoas’ na Agenda 2030. 

A resposta do PNUD é projetada para ajudar os 
decisores a ir além da recuperação; a olhar para 
2030, tomando a iniciativa, gerindo a complexi-
dade e a incerteza, e reconstruindo a confiança e 
a cooperação, dentro e entre as nações. Uma res-
posta global integrada é um investimento no nos-
so futuro como humanidade.

O apoio do PNUD na crise da Covid-19 procura ga-
rantir que as respostas de cada país sejam abrangen-
tes, equitativas e inclusivas, de modo que ninguém 
fique para trás e que os países possam continuar a 

progredir na consecução dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS). 

O PNUD no Brasil estabeleceu uma série de políti-
cas e ofertas integradas de caráter programático 
para atender às necessidades locais que ajudaram 
a iniciar o caminho de uma recuperação duradoura 
e resiliente. O PNUD trabalhou arduamente, junto 
com a família da ONU e outros parceiros, em três 
prioridades imediatas e simultâneas: a) apoiar a 
resposta de saúde, sob a liderança da OPAS/OMS; 
b) reforçar a gestão e a resposta à crise e c) enfren-
tar os impactos sociais e econômicos críticos. 

Foto: Tiago Zenero - PNUD Brasil
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monitorados em suas 
condições de saúde, no 
sistema prisional e dados 
relacionados publicados, 
visando subsidiar a atuação 
da Justiça brasileira no 
contexto da pandemia  

em 11 países da América Latina e Caribe 
beneficiadas por ações de suporte 
à alimentação escolar em contexto 

de reabertura segura das instituições 
de ensino, de acordo com normas e 

protocolos elaborados pelas autoridades 
de educação e saúde de cada país.

contemplados nos estudos e 
diagnósticos sobre a realidade 
vivenciada por crianças, 
adolescentes e famílias durante a 
pandemia de COVID-19, oferecendo 
subsídios para o avanço na 
formulação de políticas públicas.

800.000 
pessoas privadas 
de liberdade,

50 milhões 
de crianças e 
adolescentes,

600 escolas
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contemplados no Plano de 
Recuperação das Atividades 

Econômicas pós-Covid-19 com 
recomendação de ações de curto, 
médio e longo prazos e indicação 

de novos modelos de negócios 
com potencial de beneficiar 85 

milhões de brasileiros.  

entre pequenos agricultores, indígenas, 
quilombolas e extrativistas, com a 
análise socioeconômica do impacto da 
pandemia de COVID-19 na agricultura 
familiar e recomendações resultantes, 
no estado de Mato Grosso.

2.250 
municípios,

144 mil pessoas 
beneficiadas,

monitoradas para identificação de 
efeitos adversos, viabilizando a análise 
de 116 mil casos mapeados.

217 milhões de 
doses de vacinas 
da COVID-19
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Desenvolvimento humano: 
precisamos de mais 
solidariedade

Apesar das pessoas viverem, em média, mais tempo, se-
rem mais ricas e mais saudáveis, estes avanços não con-
seguiram aumentar a sua sensação de segurança e tam-
bém não estão refletidos em todas as camadas sociais. 
Isto aplica-se a países de todo o mundo e já se via antes 
mesmo da incerteza causada pela pandemia da COVID-19. 
As novas ameaças à segurança humana no Antropoceno 
se associam à desconexão entre as pessoas e o planeta, 
e estão interligadas com a crescente pressão planetária. 

Agora, mais do que nunca, é importante investir na preven-
ção e na resiliência, na proteção do planeta, e na reconstru-
ção da equidade e da confiança a  nível mundial por meio 
de um novo contrato social e maior solidariedade. 

Os altos níveis de incerteza põem em perigo todas as di-
mensões do desenvolvimento humano e bem-estar das 
pessoas, impactando suas liberdades e escolhas, assim 
como suas oportunidades e capacidades de viverem com 
qualidade e de acordo com os seus objetivos.

O 
desenvolvimento 
humano é o 
processo de 
expansão das 
capacidades 
das pessoas 
que amplia 
suas opções e 
oportunidades”

Amartya Sen,
Prêmio Nobel de 
Economia 1998
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Na busca pelo desenvolvimento huma-
no sustentável o PNUD promove as pre-
missas conceituais e metodológicas dos 
Relatórios de Desenvolvimento Humano 
que influenciaram a maneira de analisar 
e medir o desenvolvimento em diferen-
tes escalas e dimensões. 

O PNUD no Brasil compila, analisa e di-
vulga dados que geram subsídios técni-
cos para o desenho e implementação de 
políticas públicas. Essas são estimuladas 
em diferentes escalas territoriais junto a 
múltiplos parceiros, empregando as rotas 
estratégicas traçadas pela Agenda 2030. Foto: FAO

Foto: Sescoop BA
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to dos múltiplos impactos da pandemia e centrou 
seus esforços em preservar o que o país alcançou 
até agora em termos da implementação dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 
foco particular nas pessoas que correm o risco de 
serem deixadas para trás.

Em um mundo em transformação, o PNUD colabora 
com todo o Sistema revitalizado da ONU para resul-
tados coletivos mais fortes e alinhados no horizonte 
dos ODS e da Agenda 2030.

O PNUD trabalha em estreita colaboração com os 
membros do Sistema das Nações Unidas. O Admi-
nistrador do PNUD é o vice-presidente do Grupo 
de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDG), 
que consolida fundos, programas, agências es-
pecializadas, departamentos e escritórios do Sis-
tema das Nações Unidas que desempenham um 
papel essencial nos esforços para o desenvolvi-
mento de países e suas sociedades.

Com o objetivo de contribuir para o desenvol-
vimento humano sustentável, o crescimento do 
país e o combate à pobreza, o PNUD une esfor-
ços com o Sistema das Nações Unidas no Bra-
sil - constituído por 25 Agências especializadas, 
Fundos e Programas - que desenvolvem suas ati-
vidades em função de seus mandatos específicos.

O Sistema das Nações Unidas no Brasil juntou-se 
de forma sem precedentes em 2021 para apoiar as 
autoridades e a sociedade civil no enfrentamen-

A família das 
Nações Unidas
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O mundo está em 
transformação, e nós também. 
Reconhecendo a complexidade 
do desenvolvimento nos países 
e os desafios que enfrentamos 
como humanidade, o PNUD 
trabalha com seus parceiros 
para acabar com a pobreza, 
proteger o planeta, e criar 
um mundo com dignidade 
para todas e todos, sem deixar 
ninguém para trás”

Katyna 
Argueta
Representante 
Residente do 
PNUD no Brasil
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Anexo: carteira de projetos

Desenvolvimento Socioeconômico inclusivo

PROJETO PARCEIRO ÍNICIO ENCERRAMENTO

Estruturação do Sistema de Vigilância Sanitária Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 01/01/2011 30/06/2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Brasil 2030 Presidência da República 01/01/2012 31/12/2022

Apoio à Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Ministério da Cidadania 01/01/2013 31/03/2022

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (IPEA) 27/09/2013 30/06/2025

Sistema Brasileiro de Promoção Comercial e Investimentos Ministério das Relações Exteriores 11/11/2013 31/12/2023

Modelos de Gestão para a Empresa de Planejamento e Logística Empresa de Planejamento e Logística (EPL) 16/12/2013 31/12/2023

Pacto Global - Brasil Setor Privado 01/04/2014 31/08/2022

Iniciativa Incluir - Fortalecimento de Negócios de Impacto, Inclusivos e Sociais no Brasil Setor Privado 01/06/2015 31/12/2022

Expansão da Capacidade Institucional para o Estabelecimento de Indicadores das Atividades de 
Ensino no País

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 15/07/2015 07/08/2023

Promoção do Acesso aos Serviços de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento às IST, ao HIV/Aids e às 
Hepatites Virais Ministério da Saúde 16/08/2015 31/07/2024

Fortalecimento da Capacidade Institucional em Parcerias Públicas Privadas do Estado de Mato 
Grosso do Sul Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 28/07/2016 18/05/2022 

Fortalecimento em Novas Estratégias de Negócios Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) 01/08/2016
31/12/2022

Desenvolvimento Sustentável no Oeste do Paraná Itaipu Binacional 18/10/2016 28/02/2021

Plano de Desenvolvimento Econômico da Bahia Governo do Estado da Bahia 01/12/2016 31/12/2023
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PROJETO PARCEIRO ÍNICIO ENCERRAMENTO

Avaliação do Programa Criança Feliz Ministério da Cidadania e Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal 23/12/2016 31/07/2022

Gestão do Conhecimento no Serviço Social da Indústria (SESI) e no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI)

Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) 24/01/2017 31/12/2022

Desenvolvimento Territorial e Agenda ODS no Estado do Piauí Governo do Estado do Piauí e Contour Global 27/01/2017 31/12/2021

Plataforma de Filantropia no Brasil Setor Privado 03/02/2017 31/12/2022

MEC III Ministério da Educação 02/05/2017 31/12/2022

Fortalecimento do Desenvolvimento e da Inclusão Social no Estado de Mato Grosso Governo do Estado de Mato Grosso 01/07/2017 31/12/2020

Fortalecimento da Gestão dos Serviços e do Sistema de Saúde do Haiti Ministério da Saúde 28/07/2017 31/12/2022

Proteção Social na Bahia Governo do Estado da Bahia 07/08/2017 31/12/2022

Desenvolvimento Regional Sustentável do Nordeste Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) 15/11/2017 31/12/2023 

Apoio ao Programa Criança Feliz Ministério da Cidadania e Fundação Bernard Van 
Leer 30/11/2017 31/05/2023

Programa de Aperfeiçoamento da Governança Corporativa e de Promoção da Inovação do Tesouro 
Nacional Ministério da Economia 30/12/2017 30/06/2023

Territorialização e Aceleração dos ODS Petrobras 25/09/2018 31/12/2021

Modernização da Economia e Ampliação Qualificada da Inserção Comercial Brasileira Ministério da Economia 05/12/2018 05/12/2022

Mineração e ODS IBRAM, Anglo Americam e Votorantin 14/12/2018 31/03/2022

Agenda 2030 do Estado do Piauí Governo do Estado do Piauí 02/01/2019 31/12/2022

Cooperativas Brasileiras e a Agenda 2030 Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (SESCOOP) 01/08/2019 31/12/2021
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PROJETO PARCEIRO ÍNICIO ENCERRAMENTO

Investimento no Programa Criança Feliz para Aceleração dos ODS no Brasil (Fundo ODS)

Fundo Conjunto para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, em parceria com ONU 
MULHERES, UNESCO, UNFPA e UNICEF, tendo o 
Ministério da Cidadania como parceiro beneficiário

01/12/2019 31/03/2022

POA 2030 - Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável Prefeitura de Porto Alegre 18/12/2019 30/06/2024 

Planejamento Integrado e Sustentável de Longo Prazo de Infraestrutura Nacional Ministério da Economia 23/12/2019 31/12/2023

Ampliação de capacidades do SUS na Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação Ministério da Saúde 01/12/2020 31/12/2024

Programa Espacial Brasileiro: fortalecimento institucional e novas perspectivas Agência Espacial Brasileira – AEB 01/01/2021 31/12/2024

Projeto de apoio à recuperação da atividade econômica, pós-covid-19, com ênfase no 
desenvolvimento regional e da infraestrutura Ministério do Desenvolvimento Regional 01/06/2020

31/12/2023

Acelerando Desenvolvimento Usina Hidrelétrica Teles Pires, 20/09/2020 31/12/2024

Fortalecimento da Capacidade Técnica Institucional SUDAM Superintendência do Desenvolvimento da Amazonia 
(BRA-SUDAM) 27/12/2021 31/12/2023

Modernização e Aprimoramento da Gestão da Propriedade Estatal da União Secretaria Especial de Desestatização, 
Desinvestimento e Mercados (SEDDM) 01/11/2021 31/10/2024

Desenvolvimento Territorial e Agenda ODS do Amazonas Setor Privado 01/11/2021 31/12/2023

Gestão Estratégica e Integrada do Amazonas Governo do Estado do Amazonas 01/11/2021 31/12/2024
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Governança e justiça para o desenvolvimento

PROJETO PARCEIRO ÍNICIO ENCERRAMENTO

Sistemas de Informação para Infância e Adolescência Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 1/1/2011 31/03/2022

Fortalecimento da Proteção e da Defesa da Concorrência e dos Direitos do Consumidor no Brasil Ministério da Justiça e Segurança Pública 19/08/2011 30/06/2022

Fortalecimento da Gestão de Riscos de Desastres Ministério do Desenvolvimento Regional 19/12/2012 31/12/2022

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Negras Tradicionais Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 15/12/2013 31/08/2022

Proteção Integral dos Direitos de Crianças e Adolescentes Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 13/01/2014 30/06/2022

Fortalecimento da Gestão do Sistema Prisional Brasileiro Ministério da Justiça e Segurança Pública 30/12/2014 30/05/2024

Fortalecimento dos Mecanismos de Justiça de Transição Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 30/10/2015 31/07/2023

Aprimoramento da Gestão Nacional das Políticas sobre Drogas Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério 
da Cidadania 01/12/2015 31/12/2023

Fortalecimento e Expansão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 16/12/2015 30/06/2023

Fortalecimento dos Direitos Humanos Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 01/12/2016 17/02/2023

Formação e Treinamento de Gestores Públicos para a Implementação de Políticas Públicas na Agenda 
2030 Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 15/12/2016 31/12/2022

Modernização da Gestão Penal no Estado de Rondônia Governo do Estado de Rondônia 30/11/2017 31/12/2022

Fortalecimento da Garantia e da Promoção de Direitos das Pessoas com Deficiência Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 04/07/2018 31/12/2022

Fortalecimento do Monitoramento e da Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 05/11/2018 31/12/2023
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PROJETO PARCEIRO ÍNICIO ENCERRAMENTO

Efetividade e Escala da Política Pública de Defesa da Concorrência Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 01/12/2018 31/12/2022

Redução da Violência contra Crianças e Adolescentes Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos 01/12/2018 31/12/2023

Fortalecimento da Produção e da Gestão de Informações relacionadas à Justiça do Trabalho Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Magistrados do Trabalho 29/10/2019 31/12/2022

Modernização e Inovação em Gestão Pública no Estado do Rio Grande do Sul Governo do Estado do Rio Grande do Sul 11/11/2019 31/01/2023

Fortalecimento da gestão de informações sobre a atenção às crianças na primeira infância no Sistema de 
Justiça brasileiro Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 26/11/2019 31/12/2022

Programa de Prevenção ao Crime e à Violência de Pernambuco Governo do Estado de Pernambuco 16/12/2019 31/12/2023

Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no Judiciário Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 17/12/2019 31/12/2022

Metodologias integradas de segurança pública e defesa social Ministério da Justiça e Segurança Pública 31/12/2020 31/03/2025

Fortalecimento da eficiência e efetividade da administração pública. Instituto República 01/06/2020 30/06/2022

Justiça 4.0 – Justiça para todos Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 06/10/2020 31/07/2023

Fortalecimento do Processo Judicial Eletrônico – PjE Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 01/11/2020
31/12/2024

Governança Efetiva e Inclusão no Nordeste (RRF)

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria Especial de Relacionamento Externo da 
Presidência da República

26/11/2020 24/05/2022

Fortalecimento e Inovação na Atuação da Advocacia Pública Federal Advocacia Geral da União (AGU) 24/12/2020 31/12/2023

Ampliação da Capacidade Institucional para Regulação no Brasil Controladoria Geral da União (CGU) 14/12/2020 31/12/2022

Modernização, Inovação e Fortalecimento Institucional INSS Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 01/01/2021 31/07/2023

Fortalecimento de Capacidades no Serviço Público Brasileiro junto aos entes federativos Escola Nacional de Administração Pública 08/12/2021 31/12/2024
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PROJETO PARCEIRO ÍNICIO ENCERRAMENTO

Fortalecimento de capacidades e inovação promovidas na Defensoria Pública da União, em linha com a 
Agenda 2030 Defensoria Pública da União  08/12/2021 31/12/2023

Fortalecimento capacidades inovação ENFAM Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados 29/11/2021 31/12/2024

Fortalecimento de Capacidades da Cooperação Sul-Sul Brasileira Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores 15/05/2009 31/01/2023

Cooperação Sul-Sul no Fortalecimento de Programas de Alimentação Escolar Sustentável Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores 07/11/2011 31/12/2021

Cooperação Sul-Sul para Apoio ao Desenvolvimento do Setor Algodoeiro
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores e Instituto Brasileiro de 
Algodão (IBA)

26/04/2012 30/06/2023

Consolidação da Cooperação Técnica Sul-Sul Brasileira Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores 29/07/2013 30/07/2023

Apoio à Cooperação Sul-Sul para Promoção do Trabalho Decente Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores e OIT 14/08/2015 31/12/2022

Apoio à Formação Profissional no Haiti
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores; Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e Governo do Haiti

01/11/2016 31/12/2022

Fortalecimento da Gestão dos Serviços e do Sistema de Saúde do Haiti
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores; Ministério da Saúde, e 
Governo do Haiti

28/07/2017 31/12/2022

Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul do Ministério da Saúde Ministério da Saúde 08/12/2017 31/12/2022

Sistema de Registro de Agrotóxicos - Algodão

Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores; Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; Instituto Brasileiro do 
Algodão (IBA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais (IBAMA); e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA)

01/01/2019 30/12/2023

Desenvolvimento Sustentável Amazônia CSS Ministério das Relações Exteriores (MRE) 28/12/2020 01/01/2025
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Desenvolvimento ambientalmente sustentável

PROJETO PARCEIRO ÍNICIO ENCERRAMENTO

Conservação da Biodiversidade e Promoção do Desenvolvimento Sustentável Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBIO) 31/08/2009 31/08/2022

Implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 19/12/2013 31/08/2022

Siderurgia Sustentável - Produção de carvão de biomassa renovável sustentável para a indústria 
siderúrgica no Brasil Ministério do Meio Ambiente 02/06/2015 31/08/2022

Manejo do Uso Sustentável da Terra no Semiárido do Nordeste Brasileiro – Sergipe Ministério do Meio Ambiente 01/11/2014 31/08/2022

BEM DIVERSO - Integração da Conservação da Biodiversidade e Uso Sustentável nas Práticas de 
Produção de PFNM e SAF em Paisagens Florestais de Usos Múltiplos de Alto Valor para a Conservação 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) 12/06/2015 30/06/2022

Gestão e Destinação Final de Resíduos de SDOs Ministério do Meio Ambiente 08/06/2015 31/12/2022

Dom Távora - Negócios Rurais para Pequenos Produtores Governo do Estado do Sergipe 18/06/2015 15/09/2021

Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) – Etapa II Ministério do Meio Ambiente 29/11/2016 31/12/2024

Quarta Comunicação Nacional - UNFCCC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 11/08/2016 30/06/2022

Produção Sustentável de Soja no MATOPIBA Conservação Internacional (CI) 30/06/2017 31/08/2022

Parceria para Ação pela Economia Verde (PAGE) Governo do Estado de Mato Grosso 01/07/2017 31/12/2024

BIOFIN – Iniciativa de Financiamento para a Biodiversidade Ministério da Economia 01/01/2018 31/12/2025

Uso sustentável, acessível e inovador dos recursos da biodiversidade e do conhecimento tradicional 
associado em promissoras cadeias de valor fitoterápico no Brasil Ministério do Meio Ambiente 07/12/2018 07/12/2024

Acesso e Repartição de Benefícios do Protocolo de Nagoia Ministério do Meio Ambiente 01/01/2018 08/03/2023

Mineração e ODS Setor Privado 14/12/2018 31/03/2022

Disposição Ambientalmente Saudável de PCBs (Assistência Preparatória) Ministério do Meio Ambiente 19/12/2019 30/10/2022

Pagamentos por resultados de REDD+ (Floresta+ Amazônia) Ministério do Meio Ambiente 01/02//2020 14/01/2026

Sétima Fase do Programa de Small Grants do GEF no Brasil Instituto Sociedade, População e Natureza 01/01/2021 20/06/2026
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Katyna Argueta 
Representante Residente 

Carlos Arboleda 
Representante Residente Adjunto

O PNUD é a organização das Nações Unidas que luta para 
acabar com a pobreza, a desigualdade e as mudanças 
climáticas. Trabalhando com nossa ampla rede de especialistas 
e parceiros em 170 países, ajudamos as nações a construir 
soluções integradas e duradouras para as pessoas e o planeta 

Casa das Nações Unidas no Brasil, Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I – 
Prédio Zilda Arns, Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802 Conjunto C, Lote 17, 
Brasília/DF, CEP: 70800-400 
+55 (61) 3038-9300


