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PRÓXIMO SUMÁRIO

PNUD no mundo
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) apoia os países na conquista do desenvolvimento 
sustentável. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e o compromisso com os princípios de universalidade, 
igualdade e não deixar ninguém para trás são os fundamentos 
norteadores do trabalho do PNUD. A amplitude e o escopo dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) refletem a 
complexidade do desenvolvimento sustentável na era moderna 
e a magnitude dos desafios que devem ser enfrentados.

Erradicação da POBREZA 
em todas as suas 
formas e dimensões

Aceleração de 
TRANSFORMAÇÕES 
ESTRUTURAIS

Construção de 
RESILIÊNCIA a 
crises e conflitos

O PNUD ajuda os países 
a estabelecerem e 
compartilharem soluções para 
alcançar o desenvolvimento 
sustentável, buscando novas 
maneiras de enfrentar 
desafios complexos em 
três áreas principais:

Foto: © UNDP/Positive Mass Films

A missão do PNUD nunca 
foi tão clara como é agora: 
estamos aqui para ajudar os 
170 países e territórios onde 
atualmente trabalhamos a 
alcançar suas prioridades 
de desenvolvimento, 
para que ninguém no 
planeta fique para trás.”

Achim Steiner
Administrador do Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento
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Para responder aos desafios do desenvolvimento 
e concentrar melhor seus recursos e experiência, 
o PNUD identificou um conjunto de abordagens 
denominadas soluções emblemáticas:

Em todas as suas atividades, o PNUD 
incentiva a promoção e a proteção dos 
direitos humanos, a inclusão das populações 
e minorias mais vulneráveis, bem como 
o empoderamento das mulheres.

Manter as pessoas fora da POBREZA;

GOVERNANÇA para sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas;

Prevenção de crises e 
maior RESILIÊNCIA;

MEIO AMBIENTE: soluções para o 
desenvolvimento baseadas na natureza;

ENERGIA limpa e acessível; 

Igualdade de GÊNERO e 
empoderamento das mulheres

O Relatório de Desenvolvimento Humano, publicado 
anualmente pelo PNUD, concentra-se no debate 
global sobre questões-chave do desenvolvimento, 
fornecendo novas ferramentas de medição, análises 
inovadoras e propostas de políticas transformadoras.

Veja mais 
informações 
na página 12
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O PNUD trabalha em estreita colaboração com os membros 
do Sistema das Nações Unidas. O Administrador do PNUD é 
o vice-presidente do Grupo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas (UNDG), que consolida fundos, programas, agências 
especializadas, departamentos e escritórios do Sistema das 
Nações Unidas que desempenham um papel essencial nos 
esforços para o desenvolvimento de países e suas sociedades.

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 
humano sustentável, o crescimento do país e o 
combate à pobreza, o PNUD une esforços a 25 agências 
especializadas, fundos e programas que integram o Sistema 
das Nações Unidas no Brasil e que desenvolvem suas 
atividades em função de seus mandatos específicos.

Sistema das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento

Foto: © Pedro 
Maziero/PNUD

O desenvolvimento sustentável é 
mais do que uma meta. É nossa 
responsabilidade para com o nosso 
planeta e as gerações futuras.”

António Guterres 
Secretário Geral da ONU   
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Na América Latina e no Caribe, a contextualização 
da Agenda 2030 exige a capacidade de interpretar os 
maiores desafios e obstáculos ao desenvolvimento 
que uma região de renda média enfrenta.

A visão do PNUD para a região é aquela em que 
a dinâmica de crescimento inclusiva, baseada 
em princípios de sustentabilidade econômica e 
ambiental, possa gerar uma classe média forte e 
coesa. Avançar para essa visão requer um caminho 
de três vias que incorpore políticas eficazes de 
PRODUTIVIDADE, INCLUSÃO e RESILIÊNCIA.

O crescimento fraco é uma manifestação de baixa 
produtividade. A desigualdade, por sua vez, é 
uma expressão visível dos modelos existentes de 
exclusão social e econômica. A vulnerabilidade 
das famílias é, por sua vez, o resultado da falta 
de resiliência sistêmica e ambiental. As três vias, 
interconectadas, são avenidas pelas quais a região 
pode avançar em direção à sua aspiração de alcançar 
um desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Desenvolvimento, 
um ciclo virtuoso

Para resolver a questão: um caminho de três vias

PRODUTIVIDADE INCLUSÃO RESILIÊNCIA

GOVERNANÇA 
EFICAZ



Visão do PNUD Brasil

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

 SUMÁRIO

O PNUD Brasil trabalha em três eixos prioritários:

O PNUD proporciona em todas as suas iniciativas e 
atividades a promoção e a proteção dos direitos humanos, a 
igualdade e o empoderamento das mulheres, e a expansão 
de oportunidades para minorias e grupos vulneráveis.

Desenvolvimento 
Socioeconômico Inclusivo

Governança e Justiça 
para o Desenvolvimento 

Desenvolvimento 
Ambientalmente Sustentável

Foto: © Júlia 
Matravolgyi/PNUD
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Em 2020, completam-se trinta anos desde que o primeiro 
Relatório de Desenvolvimento Humano revelou uma nova 
maneira de abordar o progresso e o bem-estar humano. Nas 
décadas de 1970 e 1980, os debates sobre desenvolvimento 
propuseram uma abordagem alternativa que transcendeu o 
Produto Interno Bruto (PIB), primeiro com maior ênfase no 
emprego, depois no crescimento redistributivo e, finalmente, 
na satisfação das necessidades básicas das pessoas.

Essas ideias abriram caminho para a abordagem do 
desenvolvimento humano, que busca aumentar a riqueza da vida 
humana, e não a riqueza da economia na qual os seres humanos 
vivem. Trata-se de uma abordagem focada na criação de melhores 
oportunidades e possibilidades de escolhas para todas as pessoas. 

Publicado anualmente pelo PNUD, o Relatório de Desenvolvimento 
Humano promove o debate global sobre questões-chave 
de desenvolvimento, fornecendo novas ferramentas de 
medição, análises inovadoras e, frequentemente, propostas 
de políticas transformadoras. Com a firme convicção de 
que o desenvolvimento não é apenas uma questão de 
renda, a estrutura analítica e a abordagem inclusiva do 
Relatório Global são complementadas por relatórios sobre o 
desenvolvimento humano nos níveis regional, nacional e local.

Veja mais 
informações 
na página 12

Desenvolvimento 
Humano

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.

Foto: © Arquivo/PNUD



Acesse a carteira de 
projetos na página 16

Foto: © Jéssica Chiareli/PNUD

A redução efetiva da pobreza requer 
atenção especial tanto à dinâmica da 
“saída” da pobreza quanto à dinâmica de 
“não retroceder” a ela. Na grande maioria 
dos países, o risco de perder conquistas 
sociais e econômicas é tão importante 
quanto a luta contra as próprias privações.

A solução desse problema requer soluções 
multissetoriais e integradas para a 
geração de emprego e renda para homens 
e mulheres, enfrentando os obstáculos 
estruturais e o empoderamento econômico 
das mulheres, fornecendo proteção social 
básica, serviços e infraestrutura eficazes.

O PNUD no Brasil apoia a implementação de 
36 projetos e programas que amparam o 
desenvolvimento socioeconômico inclusivo. 
Esses projetos visam principalmente a: 
manter as pessoas fora da pobreza; reduzir 
desigualdades de todos os tipos, incluindo 
desigualdades de gênero; estimular o 
crescimento econômico inclusivo; incentivar 
a inovação para aumentar a produção; 
desenvolver alianças com o setor privado; 
promover a inovação para melhorar a 
gestão das finanças públicas; apoiar a 
implementação da Agenda 2030 no nível 
subnacional; fortalecer o monitoramento 
da qualidade dos medicamentos e 
equipamentos de saúde; aperfeiçoar 
o tratamento do HIV/AIDS; reforçar a 
educação escolar; promover o esporte 
em comunidades e grupos vulneráveis; 
expandir o saneamento; melhorar a 
infraestrutura urbana e logística; e gerar 
subsídios técnicos para o desenho e 
implementação de políticas públicas.

218

2.620

96.410

entidades governamentais 
 (municípios, estados, instâncias 

regionais) alinham suas ferramentas 
de planejamento aos ODS.

municípios  
atendidos pelo programa “Criança Feliz”.

unidades de medicamentos  
rastreadas pelo Sistema Nacional de 

Controle de Medicamentos da ANVISA. 

Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo

PNUD - Relatório Anual 2019 | 09

PRÓXIMO

Relatório de 
Desenvolvimento 
Humano

Desenvolvimento, 
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Governança e Justiça para o Desenvolvimento
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As transformações estruturais são 
necessárias para criar sistemas de 
governança mais eficazes que possam 
responder às principais tendências, 
como globalização, urbanização, 
mudanças tecnológicas e demográficas, 
assim como para manter o progresso 
por meio de ações como a luta contra 
as desigualdades e exclusão.

Os sistemas e processos de governança 
inclusiva e responsável são reconhecidos 
como elementos fundamentais para 
o desenvolvimento sustentável e a 
segurança humana. São necessárias 
instituições e mecanismos inclusivos, 
eficazes e responsáveis para a solução 
pacífica de conflitos e a promoção da 
coesão social, com vistas a construir 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

O PNUD no Brasil apoia a implementação 
de 35 projetos e programas que 
amparam a governança e a justiça para 
o desenvolvimento. Esses projetos visam 
principalmente a: 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; aumentar 
a integração socioeconômica dos 
migrantes; fortalecer as instituições e os 
mecanismos de gestão pública; 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 implementação de políticas públicas.

pessoas migrantes  
capacitadas em empreendedorismo e fomento 

ao desenvolvimento local inclusivo.

policiais no Distrito Federal 
 capacitados em segurança cidadã, mediação de 

conflitos e prevenção à violência contra as mulheres.

processos digitalizados  
na implantação do Sistema Unificado de 
Execução Penal (SEEU) em todo o país.

3.000

11.000

860.625 

Foto: © Adriana Duarte
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Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável
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A biodiversidade e os ecossistemas 
terrestres e marinhos formam a base na 
qual a sociedade humana está inserida e 
que representa uma rede de segurança de 
recursos e serviços de ecossistemas para 
bilhões de pessoas. O gerenciamento 
adequado dos ecossistemas e as soluções 
baseadas na natureza garantem a 
segurança alimentar, energética e 
hídrica e permitem alcançar meios de 
subsistência sustentáveis. A transição e o 
acesso à energia limpa ajudam a reduzir 
os efeitos da poluição do ar e os gases 
de efeito estufa. Tudo isso são fatores 
determinantes para nutrição, transporte, 
educação e oportunidade econômica.

A adaptação à mudança global do 
clima, redução de riscos de desastres, 
prevenção de conflitos, a resposta a 
crises e construção de resiliência são 
elementos críticos para fortalecer 
a segurança humana e reduzir ao 
mínimo os fatores de risco nos 
processos de desenvolvimento.

O PNUD no Brasil apoia a implementação 
de 24 projetos e programas 
que amparam o desenvolvimento 
ambientalmente sustentável. Esses 
projetos visam principalmente a: promover 
soluções baseadas na natureza; proteger 
a biodiversidade; enfrentar 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; 
promover a agricultura sustentável; 
melhorar cadeias de produção; fortalecer 
a gestão territorial indígena; promover 
pagamentos por serviços ambientais; e 
gerar subsídios técnicos para o desenho 
e implementação de políticas públicas.

indígenas beneficiados 
por meio da elaboração de estudos sobre 
políticas e ações de apoio à produção e 

venda do artesanato tradicional.

cadastros e notificações 
de acesso ao patrimônio genético e/

ou ao conhecimento tradicional.

produzidos a partir de bioeletricidade 
oriunda da cana-de-açúcar (energia 
limpa) suficiente para atender cerca 

de 10 milhões de brasileiros. 

9.000

50.016

22.400 GWh 

Foto: © Valdir Dias/Rede de 
Comunicadores Geraizeiros
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Apesar dos avanços substanciais que o mundo 
fez nos últimos 20 anos em termos de saúde, 
educação, padrões e expectativa de vida, ainda 
existem necessidades básicas a serem atendidas 
por grandes grupos da população mundial.

A agitação social dos últimos tempos, 
em várias partes do planeta, confirma 
que é necessário ir além dos ajustes 
fiscais e das políticas de redistribuição. O 
descontentamento expresso nas ruas está ligado 
à percepção de injustiça nas sociedades.

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2019, 
Desigualdades no Desenvolvimento Humano no Século 
XXI, explora com novas lentes as desigualdades 
que atingem distintos grupos populacionais, nas 
diferentes partes do mundo, e que estão mudando 
com o acontecimento de novas manifestações.

Relatório de 
Desenvolvimento Humano

O relatório propõe que a desigualdade seja 
explorada além da renda, além das médias, 
e além do hoje. Além da renda, porque 
existem fatores relacionados ao acesso 
às oportunidades, dignidade, respeito ou 
direitos não necessariamente vinculados 
às desigualdades econômicas. Além das 
médias, pois elas simplificam e distorcem 
o debate, marcando desafios que ainda 
precisam ser enfrentados. Além do hoje, 
porque o mundo está mudando muito 
rapidamente e devemos considerar aqueles 
novos fatores que estão delineando as 
desigualdades do futuro e a sustentabilidade 
dos novos padrões de desenvolvimento.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_pt.pdf
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Dois grandes fenômenos definem o século XXI: a mudança global 
do clima e as transformações tecnológicas. Ambos atingem os 
mais pobres de maneira mais intensa e podem deixar para trás 
grupos inteiros de populações e até países. O Relatório apresenta 
uma série de propostas e descobertas sobre as diferenças de 
desigualdade que buscam orientar o desenho de uma abordagem 
ampla e sistêmica das políticas públicas para enfrentar as 
desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI.

O PNUD promove as premissas conceituais e metodológicas 
dos Relatórios de Desenvolvimento Humano que 
influenciaram de forma notória a maneira de analisar 
e medir o desenvolvimento em diferentes escalas. 

Sendo o "desenvolvimento humano um conceito vivo", o PNUD 
no Brasil compila, analisa e divulga dados que geram subsídios 
técnicos para o desenho e implementação de políticas públicas. 
Essas são estimuladas em diferentes escalas territoriais junto a 
múltiplos parceiros, e utilizam com guia orientador os princípios 
e as metodologias que fortalecem o desenvolvimento humano, 
empregando as rotas estratégicas traçadas pela Agenda 2030.

diagnósticos situacionais  
com foco na Agenda 2030 e nos ODS 

nas escalas municipais, estaduais, 
metropolitanas e regionais.

pessoas capacitadas  
sobre Agenda 2030 e sua territorialização 

nos cursos de ensino a distância nos 
estados do Pará, Amazonas, Piauí e Bahia.com diagnósticos das linhas de bases dos ODS.

27 5.565
27+ +5

2.600

Foto: © Pedro 
Maziero/PNUD

municípios

estados regiões 
metropolitanas
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Os países enfrentam choques e crises, independentemente 
de sua situação de desenvolvimento; e mesmo nos 
países em situações de alto desenvolvimento podem 
existir regiões ou comunidades onde ainda se encontram 
bolsões de pobreza. Portanto, não existe um critério 
único aplicável a todos em termos de desenvolvimento.

Os países determinam suas prioridades e abordagens 
de desenvolvimento em resposta às suas circunstâncias 
únicas, buscando novas maneiras de enfrentar desafios 
complexos e incertezas. Os desafios do desenvolvimento 
podem afetar mulheres, homens e crianças de 
maneiras diferentes, exigindo respostas distintas 
para garantir que ninguém seja deixado para trás.

A amplitude e o ritmo acelerado das mudanças 
exigem ações decisivas e coerentes em muitas frentes 
e com múltiplos atores. As respostas integradas 
devem não apenas ser coerentes entre os setores, 
mas também coordenadas entre os diferentes níveis 
(internacional, nacional, subnacional e local).

Período de  
decisões e esperança

O PNUD apoia os esforços do Brasil, por meio da 
execução de seus programas e projetos, para alcançar 
o desenvolvimento humano sustentável, inclusivo e 
resiliente que permita acabar com a pobreza, em todas 
as suas formas e dimensões, e garanta que todos os 
brasileiros possam alcançar seu potencial com paz, 
igualdade e dignidade e em um ambiente saudável.

O espírito do esforço humano demonstrou nossa 
capacidade compartilhada de alcançar o extraordinário. 

A Agenda 2030 é o roteiro do PNUD para 
o mundo que todos queremos. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
são nossa melhor esperança para as pessoas, a 
prosperidade, a paz, o planeta e a solidariedade.
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Foto: © Projeto Bem Diverso

Construir um Brasil mais seguro e justo do que o foi no século XX é uma tarefa 
que exige os esforços determinados de todos os setores do governo e da sociedade. 
O Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, renovado, proporciona 
ideias e ações catalisadoras na inspiração e integração desses esforços.”

Katyna Argueta 
Representante Residente do PNUD no Brasil   
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Anexo: carteira 
de projetos

Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo
Carteira de Projetos

Fortalecimento Institucional da 

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal 1/11/2009 9/11/2019

Estruturação do Sistema de 

Vigilância Sanitária

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA)

1/1/2011 31/12/2020

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - Brasil 2030

Presidência da República 1/1/2012 31/12/2020

Promoção da Inovação em 

Desenvolvimento Sustentável 

Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP)

1/3/2012 28/2/2020

Plano de Reabilitação Participativo 

do Centro Antigo de Salvador

Governo do Estado da Bahia 15/12/2012 30/6/2020
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Apoio à Gestão Descentralizada do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS)

Ministério da Cidadania 1/1/2013 30/6/2020

Centro Internacional de Políticas para 

o Crescimento Inclusivo (IPC-IG)

Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA)

27/9/2013 1/4/2022

Sistema Brasileiro de Promoção 

Comercial e Investimentos

Ministério das Relações 

Exteriores

11/11/2013 31/12/2020

Modelos de Gestão para a Empresa 

de Planejamento e Logística

Empresa de Planejamento 

e Logística (EPL)

16/12/2013 30/12/2020

Pacto Global - Brasil Setor Privado 1/4/2014 31/12/2020

NEOJIBA III - Apoio aos Núcleos de 

Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia

Governo do Estado da Bahia 15/4/2015 30/6/2020

Iniciativa Incluir - Fortalecimento de Negócios 

de Impacto, Inclusivos e Sociais no Brasil

Setor Privado 1/6/2015 21/12/2020

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)

15/7/2015 7/8/2021
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

Promoção do Acesso aos Serviços de 

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento às 

IST, ao HIV/Aids e às Hepatites Virais

Ministério da Saúde 16/8/2015 31/12/2022

Fortalecimento da Capacidade Institucional 

em Parcerias Públicas Privadas do 

Estado de Mato Grosso do Sul 

Governo do Estado do 

Mato Grosso do Sul

28/7/2016 18/5/2021

Fortalecimento em Novas 

Estratégias de Negócios

Companhia Imobiliária de 

Brasília (TERRACAP)

1/8/2016 13/6/2020

Desenvolvimento Sustentável 

no Oeste do Paraná

Itaipu Binacional 18/10/2016 31/12/2020

Plano de Desenvolvimento 

Econômico da Bahia

Governo do Estado da Bahia 1/12/2016 11/6/2020

Avaliação do Programa Criança Feliz Ministério da Cidadania 

e Fundação Maria Cecília 

Souto Vidigal 

23/12/2016 31/12/2020

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)

24/1/2017 31/12/2020
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

Desenvolvimento Territorial e 

Agenda ODS no Estado do Piauí

Governo do Estado do 

Piauí e Contour Global

27/1/2017 31/12/2021

Plataforma de Filantropia no Brasil Setor Privado 3/2/2017 31/12/2020

Fortalecimento do Desenvolvimento e da 

Inclusão Social no Estado de Mato Grosso

Governo do Estado 

de Mato Grosso

1/7/2017 31/12/2020

Proteção Social na Bahia Governo do Estado da Bahia 7/8/2017 18/7/2020

Pará Sustentável Governo do Estado do Pará 1/11/2017 31/3/2020

Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Nordeste

Superintendência do 

Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE)

15/11/2017 31/12/2021

Apoio ao Programa Criança Feliz Ministério da Cidadania e 

Fundação Bernard Van Leer 

30/11/2017 31/12/2020

Programa de Aperfeiçoamento da 

Governança Corporativa e de Promoção 

da Inovação do Tesouro Nacional

Ministério da Economia 30/12/2017 31/12/2021

Avanço do Legado das Vilas 

Olímpicas no Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio de 

Janeiro e Nike  

19/7/2018 30/6/2020
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

Territorialização e Aceleração dos ODS Petrobras 25/9/2018 31/12/2020

Modernização da Economia e Ampliação 

Qualificada da Inserção Comercial Brasileira

Ministério da Economia 5/12/2018 5/12/2022

Agenda 2030 do Estado do Piauí Governo do Estado do Piauí 2/1/2019 31/12/2020

Cooperativas Brasileiras e a Agenda 2030 Serviço Nacional de 

Aprendizagem do 

Cooperativismo (SESCOOP)

1/8/2019 21/12/2021

Investimento no Programa Criança Feliz para 

Aceleração dos ODS no Brasil (Fundo ODS)

Ministério da Cidadania, 

ONU MULHERES, UNESCO, 

UNFPA e UNICEF

1/12/2019 31/12/2021

POA 2030 - Inovadora, Integrada, 

Resiliente e Sustentável

Prefeitura de Porto Alegre 18/12/2019 31/12/2021

Planejamento Integrado e Sustentável de 

Longo Prazo de Infraestrutura Nacional 

Ministério da Economia 23/12/2019 31/12/2023
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Projeto Parceiro Início Encerramento

| < Voltar Governança e Justiça para o Desenvolvimento

Governança e Justiça para o Desenvolvimento
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

Informações em Direitos Humanos Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

1/1/2011 28/2/2019

Sistemas de Informação para 

Infância e Adolescência

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

1/1/2011 31/12/2020

Fortalecimento da Proteção e da 

Defesa da Concorrência e dos Direitos 

do Consumidor no Brasil

Ministério da Justiça e 

Segurança Pública 

19/8/2011 31/12/2020

Gestão de Riscos de Desastres Naturais Ministério do 

Desenvolvimento Regional 

19/12/2012 31/12/2020

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Negras Tradicionais

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

16/12/2013 31/12/2021

Proteção Integral dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes 

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

13/1/2014 31/12/2020

Fortalecimento do Sistema Prisional Ministério da Justiça e 

Segurança Pública 

30/12/2014 1/7/2021

Apoio à Cooperação Técnica em 

Direitos Humanos e Justiça

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

30/1/2015 31/12/2020
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Projeto Parceiro Início Encerramento

| < Voltar Governança e Justiça para o Desenvolvimento

Governança e Justiça para o Desenvolvimento
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

Fortalecimento dos Mecanismos 

de Justiça de Transição

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

30/10/2015 31/12/2021

Aprimoramento da Gestão Nacional 

das Políticas sobre Drogas

Ministério da Justiça e 

Segurança Pública 

1/12/2015 31/12/2021

Fortalecimento e Expansão do 

Sistema Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (SINAPIR)

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

16/12/2015 31/12/2020

Inovação da Produção Normativa Ministério da Justiça e 

Segurança Pública 

25/11/2016 31/12/2019

Fortalecimento dos Direitos Humanos Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

1/12/2016 29/1/2022

Formação e Treinamento de Gestores 

Públicos para a Implementação de 

Políticas Públicas na Agenda 2030

Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP)

15/12/2016 31/12/2020

Modernização da Gestão Penal 

no Estado de Rondônia

Governo do Estado de Rondônia 30/11/2017 31/12/2020
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Projeto Parceiro Início Encerramento

| < Voltar Governança e Justiça para o Desenvolvimento

Governança e Justiça para o Desenvolvimento
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

Apoio aos Programas de Pós-

Graduação da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP)

Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) 

e Organização Comunitas

7/2/2018 30/6/2020

Fortalecimento da Garantia e da Promoção 

de Direitos das Pessoas com Deficiência

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

4/7/2018 31/12/2022

Resposta à Migração Venezuelana Secretaria de Estado da Casa 

Civil; Prefeitura de Boa Vista; 

Centro Integrado de Estudos e 

Programas de Desenvolvimento 

Sustentável (CIEDS); Federação 

das Indústrias do Estado de 

Roraima (FIER /RR) e OIM

26/9/2018 31/12/2020

Fortalecimento do Monitoramento 

e da Fiscalização do Sistema 

Prisional e Socioeducativo

Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ)

5/11/2018 31/7/2021

CADE II - Efetividade e Escala da Política 

Pública de Defesa da Concorrência 

Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE)

1/12/2018 31/12/2022

Redução da Violência contra 

Crianças e Adolescentes

Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos

1/12/2018 31/7/2022
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Projeto Parceiro Início Encerramento

| < Voltar Governança e Justiça para o Desenvolvimento

Governança e Justiça para o Desenvolvimento
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

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 31/12/2021

Modernização e Inovação em Gestão 

Pública no Estado do Rio Grande do Sul

Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul

11/11/2019 31/7/2022

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 31/12/2021

Programa de Prevenção ao Crime 

e à Violência de Pernambuco

Governo do Estado 

de Pernambuco

16/12/2019 31/7/2022

Consolidação dos Laboratórios de 

Inovação e Inteligência no Judiciário

Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ)

17/12/2019 31/12/2022

Fortalecimento da Cooperação Sul-

Sul do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde 8/12/2017 7/12/2021

Fortalecimento de Capacidades da 

Cooperação Sul-Sul Brasileira

Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), Ministério 

das Relações Exteriores

15/5/2009 31/1/2022



PNUD - Relatório Anual 2019 | 25 Anexos: 
carteira de 
projetos

Projeto Parceiro Início Encerramento

| < Voltar Governança e Justiça para o Desenvolvimento

Governança e Justiça para o Desenvolvimento
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

Cooperação Sul-Sul no Fortalecimento de 

Programas de Alimentação Escolar Sustentável

Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), Ministério 

das Relações Exteriores

7/11/2011 30/7/2020

Consolidação da Cooperação 

Técnica Sul-Sul Brasileira

Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), Ministério 

das Relações Exteriores

29/7/2013 30/7/2023

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)

26/4/2012 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

1/11/2016 31/12/2021
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Projeto Parceiro Início Encerramento

| < Voltar Governança e Justiça para o Desenvolvimento

Governança e Justiça para o Desenvolvimento
Carteira de Projetos

 SUMÁRIO

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 

28/7/2017 31/12/2020

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 Renováveis 

(IBAMA); e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) 

1/1/2019 30/12/2023

Apoio à Cooperação Sul-Sul para 

Promoção do Trabalho Decente

Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), Ministério 

das Relações Exteriores e OIT

14/8/2015 31/12/2021
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável
Carteira de Projetos

| < Voltar Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

 SUMÁRIO

Estabelecimento da Gestão de Resíduos 

de PCB e Sistema de Disposição

Ministério do Meio Ambiente 1/1/2009 30/6/2019

Conservação da Biodiversidade e Promoção 

do Desenvolvimento Sustentável

Instituto Chico Mendes 

de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO)

31/8/2009 31/5/2020

SUCRE- Energia Renovável 

de Cana-de-açúcar

Ministério de Minas e Energia; e 

Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais (CNPEM)  

1/1/2011 30/6/2020

Suporte Técnico ao Processo 

Preparatório para a Rio+20 e 

Desenvolvimento de seus Resultados

Ministério do Meio Ambiente 4/11/2012 31/12/2019

Programa para Pagamento por Serviços 

Ambientais com Inclusão Social

Ministério do Meio Ambiente 15/12/2011 30/6/2019

Mineração e ODS Setor Privado 14/12/2018 30/9/2020

Programa Brasileiro de Eliminação 

dos HCFCs (PBH) – Etapa 1

Ministério do Meio Ambiente 4/2/2012 30/6/2020
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável
Carteira de Projetos

| < Voltar Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

 SUMÁRIO

Implementação da Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental 

de Terras Indígenas (PNGATI)

Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI)

19/12/2013 31/8/2022

Siderurgia Sustentável - Produção de 

carvão de biomassa renovável sustentável 

para a indústria siderúrgica no Brasil

Ministério do Meio Ambiente 12/6/2015 11/6/2021

Manejo do Uso Sustentável da Terra no 

Semiárido do Nordeste Brasileiro - Sergipe

Ministério do Meio Ambiente 8/6/2015 9/6/2021

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)

12/6/2015 12/6/2021

Gestão e Destinação Final 

de Resíduos de SDOs

Ministério do Meio Ambiente 1/12/2014 31/12/2022

Apoio às Ações para o Alcance dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável 

Ministério do Meio Ambiente 1/1/2015 31/12/2019
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável
Carteira de Projetos

| < Voltar Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

 SUMÁRIO

Recursos Hídricos, Mudanças 

Climáticas e ODS: Temas emergentes 

da agenda internacional da água

Agência Nacional de Águas 7/10/2015 30/6/2019

Dom Távora - Negócios Rurais 

para Pequenos Produtores

Governo do Estado do Sergipe 18/6/2015 31/3/2021

Programa Brasileiro de Eliminação 

dos HCFCs (PBH) – Etapa II

Ministério do Meio Ambiente 19/5/2016 31/12/2021

Quarta Comunicação Nacional - UNFCCC Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações 

1/6/2016 11/8/2021

Apoio à implementação do Protocolo 

de Montreal - Fase VIII

Ministério do Meio Ambiente 30/6/2016 30/6/2020

MATOPIBA - Produção Sustentável de Soja Conservação Internacional (CI) 2/5/2017 30/6/2020

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 7/12/2018 7/12/2024

Acesso e Repartição de Benefícios 

do Protocolo de Nagoia

Ministério do Meio Ambiente 1/1/2018 31/12/2021
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Projeto Parceiro Início Encerramento

Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável
Carteira de Projetos

| < Voltar Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

 SUMÁRIO

Sétima Fase do Programa de Small 

Grants do GEF no Brasil

Instituto Sociedade, População 

e Natureza (ISPN) 

1/7/2019 30/6/2020

Disposição Ambientalmente Saudável de PCBs Ministério do Meio Ambiente 10/12/2019 10/6/2020

REDD+ Brasil Ministério do Meio Ambiente 1/2/2020 14/1/2026



Programa das Nações Unidas 
 para o Desenvolvimento 

PNUD Brasil

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 

Katyna Argueta 
Representante Residente

Carlos Arboleda 
Representante Residente Adjunto


	PNUD no mundo
	Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento
	Desenvolvimento, um ciclo virtuoso
	Relatório do Desenvolvimento Humano
	Anexo: carteira de projetos

