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O maior desafio de desenvolvimento
Em 2020, um pequeno e invisível vírus desafiou a humanidade inteira e iniciou - mais do que uma emergência de saúde global 
- uma crise sistêmica de desenvolvimento humano que afeta as dimensões econômica e social de maneiras sem precedentes. 
Embora os seus impactos tenham sido sentidos de forma muito diferente, a pandemia de COVID-19 foi - e continua a ser - uma 
experiência única e comum para a nossa geração, sem espaço para espectadores.

Pela primeira vez em 30 anos, o desenvolvimento humano global diminuiu. Pessoas em todos os lugares lutaram para parar a 
propagação do vírus, salvar vidas e responder ao trauma socioeconômico sem precedentes que se criou. Foi no centro dessa 
tempestade perfeita que a Década da Ação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável começou.

O PNUD apoia os países em seus caminhos rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, guiados pelas escolhas de 
desenvolvimento nacionais e pelos compromissos com os princípios de universalidade, igualdade e de não deixar ninguém para 
trás. Para enfrentar a complexidade do desenvolvimento sustentável na era moderna e a magnitude dos desafios de COVID-19, o 
PNUD trabalha com abordagens multidimensionais, interligadas e coerentes.  

Foto:  ©André 
Coelho/EFE
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2020 foi mais do que um ano de tragédia. Foi também o momento em que as pessoas 
em todos os lugares demonstraram o que é possível atingir quando a humanidade se 
esforça para ser a melhor versão de si mesma, mesmo diante da complexidade e da 
profunda incerteza. Nas páginas que se seguem, convidamos você a explorar o que o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizou no Brasil, tra-
balhando duro como parte da família da ONU, para ser a melhor versão de si mesmo.

Durante o ano que foi o mais difícil para quase 
todos nós - um ano no qual nossos colegas 
perderam amigos e familiares, pessoas foram 
separadas, escolas fechadas e vidas arruinadas 
- nossas equipes provaram algo extraordinário: 
que as Nações Unidas permanecem e 
servem quando é mais importante.”

ACHIM STEINER
Administrador do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento
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A família das 
Nações Unidas 
mantém-se forte
O Sistema das Nações Unidas no Brasil - constituído 
por 25 Agências especializadas, Fundos e Programas 
- se uniram de forma sem precedentes em 2020 para 
apoiar autoridades e sociedade civil no enfrentamen-
to dos múltiplos impactos da pandemia. 

O PNUD trabalhou mais próximo de suas agências 
irmãs do Sistema das Nações Unidas, co-liderando 
a elaboração do Quadro das Nações Unidas para a 
Resposta e Recuperação Socioeconômica (SERP) da 
COVID-19 no Brasil, contribuindo para a promoção da 
resposta integrada e em pleno alinhamento com as 
prioridades específicas do país.

Cada uma das Agências especializadas, Fundos e 
Programas – que desenvolvem suas atividades em 
função de seus mandatos específicos – concentrou 
seus esforços em preservar o que o país alcançou até 
agora em termos da implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), e em reduzir os 
impactos sociais e econômicos da pandemia, com um 
foco particular nas pessoas que correm o risco de se-
rem deixadas para trás.

Tudo o que fizermos durante 
e após esta crise deverá 
centrar-se na construção de 
economias e sociedades 
mais equitativas, inclusivas 
e sustentáveis e que 
sejam mais resistentes às 
pandemias, às alterações 
do clima e aos muitos 
outros desafios globais 
que enfrentamos.”

ANTÓNIO 
GUTERRES
Secretário-Geral da ONU
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Erradicação da 
POBREZA em todas as 
suas formas e dimensões

Aceleração de 
TRANSFORMAÇÕES 
ESTRUTURAIS

Construção de 
RESILIÊNCIA a 
crises e conflitos

Respondendo hoje, 
investindo no amanhã
O PNUD ajuda a construir sociedades mais justas que ofereçam dignidade a todas as pessoas, assegurem um 
planeta saudável e alcancem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no marco da Década da Ação. 

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 trabalha em três áreas principais:

Foto:  
©Arquivo 
PNUD
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POBREZA
Manter as 

pessoas fora da 
pobreza.

GOVERNANÇA
Reforçar uma 
governança 

eficaz, inclusiva 
e responsável. 

RESILIÊNCIA
Reforçar as 

capacidades nacionais 
de prevenção e 

recuperação de crises. 

MEIO AMBIENTE
Promover soluções 

baseadas na natureza 
para um planeta 

sustentável. 

ENERGIA
Fechar a lacuna 

energética.

IGUALDADE
Reforçar a igualdade 

entre homens e 
mulheres e a capaci-
tação das mulheres e 

das meninas.

Para enfrentar os desafios de desenvolvimento mais complexos, nos seus diferentes ângulos, criando 
impacto em escala, o PNUD identificou um conjunto de abordagens denominadas soluções emble-
máticas, que se conectam de várias maneiras entre si e inter-relacionam com todos os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. As soluções emblemáticas representam a integração em ação:

Em todas as suas ativida-
des, o PNUD incentiva a 
promoção e a proteção 
dos direitos humanos, a 
inclusão das populações 
e minorias mais vulnerá-
veis, bem como o empo-
deramento das mulheres.
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RESILIÊNCIA

INCLUSÃO 

PRODUTIVIDADE

GOVERNANÇA EFICAZ

Porque ninguém deve ficar para trás 
À medida que a pandemia desvendou os profundos impactos da desigualdade, o PNUD priorizou aqueles que ficaram 
para trás, com maior foco em trabalhadores informais, independentes, domésticos e não remunerados, mulheres, 
populações vulneráveis e pessoas com deficiência.

Na América Latina e no Caribe - a região mais desigual do mundo - a dinâmica de crescimento inclusivo, baseado em 
princípios de sustentabilidade econômica e ambiental, requer um caminho de três vias que incorporem políticas efi-
cazes de produtividade, inclusão e resiliência, ancoradas em sistemas de governança efetiva. As três vias, interconec-
tadas, são avenidas pelas quais a região pode avançar em direção à sua aspiração de alcançar um desenvolvimento 
inclusivo e sustentável.

Para resolver a questão: um caminho de três vias
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O ano em que 
combatemos um vírus
Os efeitos devastadores da COVID-19, a crescente desigualdade e a crise do 
clima não estão distribuídos de forma equitativa, mas eles estão interligados - e 
assim foi a resposta do PNUD.

O PNUD respondeu às solicitações dos parceiros nacionais para ajudá-los a se 
preparar, responder e recuperar da pandemia de COVID-19, concentrando-se 
particularmente nos mais vulneráveis.

A resposta foi estruturada em torno de três objetivos: ajudar o país a se prepa-
rar e proteger as pessoas da pandemia e de seus impactos; fornecer uma res-
posta durante o surto; e colaborar na recuperação dos impactos econômicos e 
sociais. Nossa resposta foi simultânea nas três dimensões. 

O PNUD no Brasil estabeleceu uma série de políticas e ofertas integradas de 
caráter programático para atender às necessidades locais que ajudaram a ini-
ciar o caminho de uma recuperação duradoura e resiliente, e para além dela, 
transformar o maior revés do desenvolvimento humano em um salto histórico, 
tendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como bússola.

1.000 
participantes
mobilizados virtualmente 
no Hackovid 19 focado 
em criar soluções 
inovadoras para os 
impactos da pandemia. 

10.000 famílias 
com um incremento de 
21,4% da renda domiciliar 
depois da capacitação 
virtual para comercializar 
sua produção agrícola 
no Estado de Sergipe.

38.000 kits 
de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) e materiais de 
informação distribuídos para 
reduzir a disseminação da 
COVID-19, nos 27 municípios mais 
vulneráveis do Estado do Piauí.

Foto:  
©SEAGRI/SE
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ACESSE A CARTEIRA DE PROJETOS

Desenvolvimento 
socioeconômico inclusivo
A crise causada pela pandemia da COVID-19 tem graves implicações sobretudo 
para os segmentos mais vulneráveis da sociedade, particularmente as pessoas 
em situação de pobreza extrema. Por conseguinte, são necessárias estratégias 
e respostas específicas concebidas para alcançar três objetivos fundamentais: 
reduzir os riscos epidemiológicos para salvar vidas; proteger os meios de sub-
sistência; e proteger a acumulação de capital humano.

A redução efetiva da pobreza requer atenção especial tanto na dinâmica da 
“saída” da pobreza quanto na dinâmica de “não retroceder” a ela. Esse pro-
blema requer soluções multisetoriais e integradas para a geração de emprego 
e renda para homens e mulheres, enfrentando os obstáculos estruturais, pro-
movendo o empoderamento econômico das mulheres, e fornecendo proteção 
social básica, serviços e infraestrutura eficazes.

O PNUD no Brasil apoia a implementação de 38 projetos e ações que amparam 
o desenvolvimento socioeconômico inclusivo. Esses projetos visam principal-
mente a: manter as pessoas fora da pobreza; reduzir desigualdades de todos 
os tipos, incluindo desigualdades de gênero; estimular o crescimento econô-
mico 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 subna-
cional; fortalecer o monitoramento da qualidade dos medicamentos e equipa-
mentos de saúde; aperfeiçoar o tratamento do HIV / AIDS; reforçar a educação 
escolar; promover o esporte em comunidades e grupos vulneráveis; expandir o 
saneamento; e melhorar a infraestrutura urbana e logística.

4.5 milhões
de visitas a crianças, cuidadores e ges-
tantes vulneráveis beneficiárias de ações 
de capacitação voltadas para o desen-
volvimento cognitivo, emocional, motor e 
afetivo da 1ª infância.

1.000 
técnicos de saúde, com potencial de aten-
dimento de 1.5 milhão de pacientes do 
SUS, capacitados em prestação de cuida-
dos, qualidade em saúde e segurança do 
paciente. 

44.000 
trabalhadores na pesca artesanal, com ca-
deias de valor fortalecidas para aumentar 
sua produtividade e potencial para asse-
gurar a segurança alimentar e nutricional 
de 15.8 milhões de brasileiros.
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ACESSE A CARTEIRA DE PROJETOS

Governança e justiça para 
o desenvolvimento
A crise causada pela pandemia de COVID-19 não é apenas uma crise sanitária 
com profundas repercussões sociais, mas também se manifesta numa crise de 
governabilidade com impacto na gestão dos assuntos públicos e na institucio-
nalidade para alcançar um desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, é im-
portante inovar na capacidade de resposta dos governos nos diferentes níveis 
e com uma abordagem territorial.

As transformações estruturais são necessárias para criar sistemas de governan-
ça mais eficazes que possam responder às principais demandas da cidadania, 
assim como manter o progresso por meio de ações como a luta contra as desi-
gualdades e a exclusão. 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 40 projetos e ações que ampa-
ram a governança e a justiça para o desenvolvimento. 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 pes-
soas egressas dos sistemas prisional e socioeducativo; 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.

3 milhões 
de pessoas alcançadas por série de ví-
deos educativos voltados à promoção 
da igualdade de gênero e prevenção à 
violência contra jovens e meninas. 

90.000 
egressos do sistema prisional e suas 
famílias atendidos por 20 Escritórios So-
ciais implantados em 14 estados.

1.2 milhão 
de pessoas beneficiadas pela implanta-
ção de ferramentas digitais inovadoras 
na Justiça brasileira
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ACESSE A CARTEIRA DE PROJETOS

Desenvolvimento  
ambientalmente sustentável
A crise causada pela pandemia de COVID-19 pode tornar-se em uma oportuni-
dade para que o retorno a uma economia vibrante seja também dentro de um 
caminho mais sustentável. É uma oportunidade para reconfigurar as atividades 
produtivas, para relançar a economia, explorando a possibilidade de uma via 
mais sustentável, incentivando parcerias público-privadas sustentáveis, por meio 
de estímulos adequados que fomentem uma recuperação verde. Muitas dessas 
soluções têm benefícios para a saúde e para redução de desastres futuros.

A biodiversidade e os ecossistemas terrestres e marinhos formam a base na qual 
a sociedade humana está inserida. Eles representam uma rede de segurança 
de recursos e serviços para bilhões de pessoas, e são fatores determinantes 
para nutrição, transporte, educação e oportunidade econômica. A adaptação 
à mudança global do clima, redução de riscos de desastres, 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 21 projetos e ações que amparam 
o desenvolvimento ambientalmente sustentável. Esses projetos visam princi-
palmente: promover soluções baseadas na natureza; proteger a biodiversida-
de; 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 implementa-
ção de políticas públicas.

111.218 
toneladas de emissões de gases de efei-
to estufa reduzidas na cadeia produtiva 
siderúrgica de Minas Gerais.

14 milhões 
de hectares com 84% redução de incên-
dio em função da adoção de planos de 
manejo sustentáveis e restauração de 
ecossistemas.

58 
comunidades tradicionais e agricultores 
familiares, com potencial de impacto na 
segurança alimentar e nutricional de 2 
milhões de brasileiros, com capacidades 
reforçadas para gerar renda a partir de 11 
tipos de produtos da biodiversidade.
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A próxima fronteira: Desenvolvimento 
Humano e o Antropoceno
No trigésimo aniversário do lançamento do primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano - que mede a prosperidade em 
função das condições de vida da população, bem como o acesso à educação e à saúde - o PNUD propôs, neste ano de 2020, 
redefinir a noção de desenvolvimento.

Não é a primeira vez que o PNUD propõe abordagens inovadoras e disruptivas. Desde sua criação, o Índice de Desenvolvimento 
Humano representou uma ruptura de paradigma ao propor medir o progresso além do ingresso, do PIB e de indicadores mera-
mente econômicos. Desde então, o PNUD ajustou o cálculo a novos parâmetros, como a desigualdade de gênero e recentemente 
o parâmetro da pobreza multidimensional. 

O Relatório, deste ano, incluiu indicadores relacionados ao impacto dos países no meio ambiente, e criou o IDH-P, na busca por 
promover um desenvolvimento humano elevado mais equitativo e compatível com os limites do planeta.

Relatório Anual PNUD - 2020
 SUMÁRIO

13



19 19

24.000 
participantes nas 

capacitações sobre 
Agenda 2030 em mais 

de 700 municípios 
no Brasil, Angola, 

Moçambique e Portugal.

28 
milhões de acessos 

a plataforma 
virtual do Atlas de 
Desenvolvimento 
Humano do Brasil. 

Nesta era geológica, que alguns cientistas concordaram em cha-
mar de Antropoceno considerando o impacto humano no planeta, 
nossa espécie promoveu conquistas e avanços formidáveis. A ci-
ência e a tecnologia, aliadas ao desenvolvimento, caminhariam no 
sentido de permitir uma constante ação transformadora do nosso 
sistema de produção. No entanto, a velocidade do consumo, me-
dida pelo uso de materiais e emissão de CO2, coloca o equilíbrio 
do planeta em xeque. Nosso modelo de desenvolvimento pressio-
na o ecossistema global e gera desequilíbrios sociais, sanitários, 
ambientais e econômicos, que se reforçam incessantemente. 

O Relatório 2020 explicita que tamanha reversão só poderá se 
materializar caso mudanças profundas ocorram no modo como 
vivemos, trabalhamos e cooperamos. Não só a questão do cli-
ma, mas as crises financeiras, as desigualdades, as injustiças, o 
recrudescimento dos problemas sociais e o retorno ao autorita-
rismo em determinados países, derivam da nossa atual organi-
zação econômica e social; foram criadas por nós e somente nós 
poderemos transformá-las. Precisamos rever nossos conceitos, 
comportamentos, propósitos e estratégias. 

É por isso que o PNUD está se esforçando para repensar e rede-
finir a relação entre os seres humanos e o planeta no Antropoce-
no, ou a Era dos Humanos. O Relatório 2020 explora formas de 
fazê-lo, com uma mensagem clara: “Humanos, para sua própria 
sobrevivência, resguardem a natureza”

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 como guia orientador os princípios 
e as metodologias que fortalecem o desenvolvimento humano, 
empregando as rotas estratégicas traçadas pela Agenda 2030.

116 
diagnósticos situacionais 

e Planos Plurianuais 
Municipais analisados 
com os gestores locais 

e alinhados com a 
Agenda 2030 e os ODS.  
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Transformando 
o Brasil 
O impacto e a resposta à COVID-19 têm o potencial 
de transformar o Brasil para as gerações vindouras. 
Neste contexto é essencial preservar a lente de de-
senvolvimento humano e concentrar nas pessoas. 
Três elementos são essenciais para uma visão de 
recuperação duradoura e resiliente:

a) Implementar uma abordagem multidimen-
sional coerente para que a resposta tenha 
múltiplas dimensões interligadas (saúde, 
economia, educação e meio ambiente).

b) Desenvolver uma resposta por meio de 
uma lente de equidade, pois não pode ha-
ver eficiência sem equidade.

c) Acrescentar as capacidades de longo 
prazo das pessoas para ajudar a construir 
resiliência à choques futuros.

A COVID-19 é uma tragédia 
humana. Mas também criou uma 
oportunidade geracional. Uma 
oportunidade de construir um 
Brasil melhor pós-pandemia o 
que significa reconfigurar seu 
modelo de desenvolvimento com 
sustentabilidade e equidade, 
sem deixar ninguém para trás.”

KATYNA 
ARGUETA
Representante Residente 
do PNUD no Brasil
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CARTEIRA 
DE PROJETOS

A N E X O



Desenvolvimento socioeconômico inclusivo

Estruturação do Sistema 
de Vigilância Sanitária
01/01/2011 - 30/06/2024

Parceiro: Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA)

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

Parceiro: Presidência da República

Promoção da Inovação em 
Desenvolvimento Sustentável
01/03/2012 - 28/01/2021

Parceiro: Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP)

Plano de Reabilitação 
Participativo do Centro 
Antigo de Salvador
15/12/2012 - 30/07/2020

Parceiro: Governo do Estado da Bahia

Apoio à Gestão 
Descentralizada do Sistema 
Único de Assistência 
Social (SUAS)
01/01/2013 - 30/10/2020

Parceiro: Ministério da Cidadania

Centro Internacional de 
Políticas para o Crescimento 
Inclusivo (IPC-IG)
27/09/2013 - 01/04/2022

Parceiro: Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. (IPEA) 

CARTEIRA DE PROJETOS

Sistema Brasileiro de Promoção 
Comercial e Investimentos
11/11/2013 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério das Relações Exteriores

Modelos de Gestão 
para a Empresa de 
Planejamento e Logística
16/12/2013 - 31/12/2023

Parceiro: Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL)

Pacto Global - Brasil
01/04/2014 - 31/08/2021

Parceiro: Setor Privado

NEOJIBA III -Apoio aos 
Núcleos de Orquestras 
Juvenis e Infantis da Bahia
15/04/2015 - 30/06/2020

Parceiro: Governo do Estado da Bahia

Fortalecimento de Negócios 
de Impacto, Inclusivos 
e Sociais no Brasil
01/06/2015 - 31/12/2021

Parceiro: Setor Privado

Expansão da Capacidade 
Institucional para o 
Estabelecimento de 
Indicadores das Atividades 
de Ensino no País
15/07/2015 - 07/08/2022

Parceiro: Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP)

Promoção do Acesso aos Serviços 
de Prevenção, Diagnóstico 
e Tratamento às IST, ao HIV/
Aids e às Hepatites Virais
16/08/2015 - 13/07/2022

Parceiro: Ministério da Saúde

Fortalecimento da Capacidade 
Institucional em Parcerias 
Públicas Privadas do Estado 
de Mato Grosso do Sul
28/07/2016 - 18/11/2021

Parceiro: Governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul

Fortalecimento em Novas 
Estratégias de Negócios
01/08/2016 - 31/14/2021

Parceiro: Companhia Imobiliária 
de Brasília (TERRACAP)

Desenvolvimento Sustentável 
no Oeste do Paraná
18/10/2016 - 31/12/2020

Parceiro: Itaipu Binacional

Plano de Desenvolvimento 
Econômico da Bahia
01/12/2016 - 31/12/2021

Parceiro: Governo do Estado da Bahia

Avaliação do Programa 
Criança Feliz
23/12/2016 - 31/07/2022

Parceiro: Ministério da Cidadania e 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Gestão do Conhecimento no 
Serviço Social da Indústria 
(SESI) e no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI)
24/01/2017 - 31/09/2021

Parceiro: Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)

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

Parceiro: Governo do Estado  
do Piauí e Contour Global

Plataforma de Filantropia no Brasil
03/02/2017 - 31/12/2021

Parceiro: Setor Privado

MEC III
02/05/2017- 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Educação

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

Parceiro: Governo do Estado de Mato Grosso

Proteção Social na Bahia
07/08/2017 - 18/03/2022

Parceiro: Governo do Estado da Bahia

Pará Sustentável
01/11/2017 - 31/03/2020

Parceiro: Governo do Estado do Pará
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Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Nordeste
15/11/2017 - 29/06/2022

Parceiro: Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)

Apoio ao Programa 
Criança Feliz
30/11/2017 - 31/05/2023

Parceiro: Ministério da Cidadania 
e Fundação Bernard Van Leer

Programa de 
Aperfeiçoamento da 
Governança Corporativa e 
de Promoção da Inovação 
do Tesouro Nacional
30/12/2017 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Economia

Territorialização e Aceleração dos ODS
25/09/2018 - 30/09/2021

Parceiro: Petrobras

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

Parceiro: Ministério da Economia

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

Parceiro: Governo do Estado do Piauí

Cooperativas Brasileiras e a Agenda 2030
01/08/2019 - 30/09/2021

Parceiro: Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (SESCOOP)

Desenvolvimento socioeconômico inclusivo

Governança e justiça para o desenvolvimento

CARTEIRA DE PROJETOS

CARTEIRA DE PROJETOS

Investimento no Programa 
Criança Feliz para Aceleração 
dos ODS no Brasil (Fundo ODS)
01/12/2019 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Cidadania, ONU 
MULHERES, UNESCO, UNFPA e UNICEF

POA 2030 - Inovadora, 
Integrada, Resiliente 
e Sustentável
18/12/2019 - 31/12/2022

Parceiro: Prefeitura de Porto Alegre

Planejamento Integrado e 
Sustentável de Longo Prazo 
de Infraestrutura Nacional
23/12/2019 - 31/12/2023

Parceiro: Ministério da Economia

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

Parceiro: SCTIE/MS

Programa Espacial Brasileiro: 
fortalecimento institucional 
e novas perspectivas
01/01/2021 - 31/12/2024

Parceiro: Agência Espacial Brasileira – AEB

Projeto de apoio à recuperação da 
atividade econômica, pós-covid-19, 
com ênfase no desenvolvimento 
regional e da infraestrutura
06/01/2020 - 31/05/2022

Parceiro: Ministério do Desenvolvimento Regional

Sistemas de Informação para 
Infância e Adolescência 
01/01/2011 - 31/03/2022

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Fortalecimento da Proteção e da 
Defesa da Concorrência e dos 
Direitos do Consumidor no Brasil
19/08/2011 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Gestão de Riscos de Desastres
19/12/2012 - 31/12/2022

Parceiro: Ministério do 
Desenvolvimento Regional

Apoio ao Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e 
Comunidades Negras Tradicionais
16/12/2013 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Proteção Integral dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes
13/01/2014 - 30/06/2022

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Fortalecimento da Gestão do 
Sistema Prisional Brasileiro
30/12/2014 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Justiça 
e Segurança Pública

Fortalecimento dos Mecanismos 
de Justiça de Transição
30/10/2015 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Aprimoramento da Gestão Nacional 
das Políticas sobre Drogas
01/12/2015 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Justiça e Segurança 
Pública e Ministério da Cidadania

Relatório Anual PNUD - 2020
 SUMÁRIO

18



Fortalecimento e Expansão 
do Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade 
Racial (SINAPIR)
16/12/2015 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Fortalecimento dos 
Direitos Humanos
01/12/2016 - 29/01/2022

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Formação e Treinamento 
de Gestores Públicos para a 
Implementação de Políticas 
Públicas na Agenda 2030
15/12/2016 - 31/12/2021

Parceiro: Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP)

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

Parceiro: Governo do 
Estado de Rondônia

Fortalecimento da Garantia 
e da Promoção de Direitos 
das Pessoas com Deficiência
04/07/2018 - 31/12/2022

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Governança e justiça para o desenvolvimento
CARTEIRA DE PROJETOS

Fortalecimento de Capacidades 
para Gestão das Políticas 
de Segurança no DF
22/08/2018 - 28/02/2020

Parceiro: Secretaria de 
Segurança Pública do DF

Resposta à Migração 
Venezuelana
26/09/2018 - 31/03/2020

Parceiros: Secretaria de Estado da Casa 
Civil; Prefeitura de Boa Vista; Centro 
Integrado de Estudos e programas 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(CIEDS); Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER /RR) e OIM

Fortalecimento do 
Monitoramento e da 
Fiscalização do Sistema 
Prisional e Socioeducativo
05/11/2018 - 31/07/2023

Parceiro: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Efetividade e Escala da 
Política Pública de Defesa 
da Concorrência
01/12/2018 - 30/12/2022

Parceiro: Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CADE)

Redução da Violência contra 
Crianças e Adolescentes
01/12/2018 - 31/07/2022

Parceiro: Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

Fortalecimento da 
Produção e da Gestão de 
Informações relacionadas 
à Justiça do Trabalho
29/10/2019 - 31/12/2021

Parceiro: Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento 
dos Magistrados do Trabalho

Modernização e Inovação em 
Gestão Pública no Estado 
do Rio Grande do Sul
11/11/2019 - 31/07/2022

Parceiro: Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul

Fortalecimento da gestão de 
informações sobre a atenção às 
crianças na primeira infância no 
Sistema de Justiça brasileiro
26/11/2019 - 31/12/2021

Parceiro: Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ)

Programa de Prevenção 
ao Crime e à Violência 
de Pernambuco
16/12/2019 - 31/07/2022

Parceiro: Governo do Estado 
de Pernambuco

Consolidação dos 
Laboratórios de Inovação e 
Inteligência no Judiciário
17/12/2019 - 31/12/2022

Parceiro: Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ)

Metodologias integradas de 
segurança pública e defesa social
31/12/2020 - 01/03/2023

Parceiro: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Fortalecimento da eficiência e 
efetividade da administração pública.
01/06/2020 - 31/12/2021

Parceiro: Instituto República

Justiça 4.0 – Justiça para todos
03/12/2020 - 31/07/2023

Parceiro: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Fortalecimento do Processo 
Judicial Eletrônico – PjE
03/12/2020 - 21/07/2022

Parceiro: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Governança Efetiva e Inclusão 
no Nordeste (RRF)
03/12/2020 - 31/05/2022

Parceiro: Governo do Estado de Alagoas - Secretaria Especial 
de Relacionamento Externo da Presidência da República

Fortalecimento e Inovação na Atuação 
da Advocacia Pública Federal
28/12/2020 - 31/12/2023

Parceiro: Advocacia Geral da União (AGU)

Ampliação da Capacidade Institucional 
para Regulação no Brasil
27/11/2020 - 31/12/2022

Parceiro: Controladoria Geral da União (CGU)
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Governança e justiça para o desenvolvimento

Desenvolvimento ambientalmente sustentável

CARTEIRA DE PROJETOS

CARTEIRA DE PROJETOS

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

Parceiros: Ministério da 
Saúde e Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores

Fortalecimento de 
Capacidades da 
Cooperação Sul-
Sul Brasileira
15/05/2009 - 31/01/2022

Parceiros: Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores

Cooperação Sul-Sul 
no Fortalecimento 
de Programas de 
Alimentação Escolar 
Sustentável
07/11/2011 - 30/07/2020

Parceiros: Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), Ministério 
das Relações Exteriores

Cooperação Sul-Sul para 
Apoio ao Desenvolvimento 
do Setor Algodoeiro
26/05/2012 - 31/12/2022

Parceiros: Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), Ministério das 
Relações Exteriores e Instituto 
Brasileiro de Algodão (IBA)

Consolidação da Cooperação 
Técnica Sul-Sul Brasileira
28/07/2013 - 30/07/2023

Parceiros: Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), Ministério das Relações Exteriores

Apoio à Cooperação Sul-Sul para 
Promoção do Trabalho Decente
14/08/2015 - 31/12/2021

Parceiros: Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), Ministério das Relações Exteriores e OIT

Apoio à Formação Profissional no Haiti
01/11/2016 - 31/12/2021

Parceiros: Agência Brasileira de Cooperação (ABC), 
Ministério das Relações Exteriores; Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e Governo do Haiti

Fortalecimento da Cooperação Sul-
Sul do Ministério da Saúde
08/12/2017 - 07/12/2021

Parceiro: Ministério da Saúde

Sistema de Registro de 
Agrotóxicos - Algodão
01/01/2019 - 30/12/2023

Parceiros: 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)

Desenvolvimento Sustentável 
Amazônia CSS
28/12/2020 - 01/01/2025

Parceiro: Agência Brasileira de Cooperação (ABC)

Conservação da Biodiversidade e Promoção 
do Desenvolvimento Sustentável
31/08/2009 - 31/07/2020

Parceiro: Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBIO)

SUCRE- Energia Renovável de Cana-de-açúcar
22/12/2010 - 30/06/2020

Parceiro: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 
(CNPEM) / Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR).

Programa Brasileiro de Eliminação 
dos HCFCs (PBH) – Etapa 1
13/04/2012 - 30/06/2020

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente

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

Parceiro: Fundação Nacional do Índio (FUNAI)

Siderurgia Sustentável - Produção de 
carvão de biomassa renovável sustentável 
para a indústria siderúrgica no Brasil
02/06/2015 - 12/12/2021

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente

Manejo do Uso Sustentável da Terra no 
Semiárido do Nordeste Brasileiro – Sergipe
08/06/2015 - 08/12/2021

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente
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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
12/06/2015 - 12/12/2021

Parceiro: Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Gestão e Destinação Final 
de Resíduos de SDOs
08/06/2015 - 31/12/2022

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente

Dom Távora - Negócios Rurais 
para Pequenos Produtores
18/06/2015 - 15/09/2021

Parceiro: Governo do Estado do Sergipe

Programa Brasileiro de Eliminação 
dos HCFCs (PBH) – Etapa II
29/11/2016 - 31/12/2024

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente

Quarta Comunicação 
Nacional - UNFCCC
11/08/2016 - 11/12/2021

Parceiro: Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações

Apoio à implementação 
do Protocolo de 
Montreal - Fase VIII
22/03/2017 - 30/06/2020

Parceiro: Ministério do 
Meio Ambiente

Produção Sustentável 
de Soja no MATOPIBA
30/06/2017 - 30/12/2020

Parceiro: Conservação 
Internacional (CI)

Parceria para Ação pela 
Economia Verde (PAGE)
01/07/2017 - 31/12/2024

Parceiro: Governo do 
Estado de Mato Grosso

BIOFIN – Iniciativa de 
Financiamento para a 
Biodiversidade
01/01/2018 - 31/12/2025

Parceiro: Ministério da Economia

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

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente

Acesso e Repartição de Benefícios 
do Protocolo de Nagoia
24/06/2018 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente

Mineração e ODS
14/12/2018 - 31/12/2021

Parceiro: Setor Privado

Desenvolvimento ambientalmente sustentável
CARTEIRA DE PROJETOS

Sétima Fase do Programa de 
Small Grants do GEF no Brasil 
(Assistência Preparatória)
26/06/2019 - 31/01/2021

Parceiro: Instituto Sociedade, 
População e Natureza.

Disposição Ambientalmente 
Saudável de PCBs 
(Assistência Preparatória)
19/12/2019 - 31/12/2021

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente

Pagamentos por resultados de 
REDD+ (Floresta+ Amazônia)
30/03/2020 - 14/01/2026

Parceiro: Ministério do Meio Ambiente
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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
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