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O PNUD é a Agência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento

• O PNUD é a agência da ONU para o 

desenvolvimento global, que atua em 

aproximadamente 170 países e territórios, 

contribuindo para a erradicação da pobreza e 

a redução de desigualdades e da exclusão 

social, em particular na implementação da 

Agenda 2030. 

• O PNUD apoia países a desenvolver políticas 

públicas e fortalecer suas capacidades 

institucionais.



• O PNUD presta apoio técnico, operacional e 

gerencial, compartilhando conhecimentos 

sistematizados, oferecendo consultoria 

especializada e mobilizando sua rede de 

cooperação técnica internacional.

• Para alcançar sua missão, o PNUD estabelece 

parcerias multissetoriais em áreas como meio 

ambiente, governança democrática e 

desenvolvimento humano, entre outros.

Por que trabalhar com o  PNUD? 



Com o objetivo de contribuir para o 

combate à pobreza e a desigualdade, o 

fortalecimento da governança democrática, o 

crescimento econômico e o 

desenvolvimento humano e sustentável, 

o PNUD Brasil - por intermédio da 

cooperação técnica e em parceria com o 

governo brasileiro, o setor privado e a 

sociedade civil - tem a constante missão de 

alinhar seu trabalho às necessidades de um 

país dinâmico, complexo, multifacetado e 

diversificado.

Programa de País (CPD) 2017-2021



• Apoio à implementação da Agenda 2030 no país.

• Foco em àreas e populações vulneráveis com baixo IDH, especialmente na

pobreza rural do Norte e Nordeste,  mulheres negras, populações indígenas e 

comunidades tradicionais.  

• Desenvolvimento local (estados e municípios).  

• Parcerias com academia, organizações privadas, da sociedade civil, ONGs e 

outras agências da ONU. 

• Parcerias com centros globais especializados. 

Principais Estratégias do CPD



INFLUÊNCIA Segundo a AidData, é a agência mais influente das Nações Unidas.

LÍDER EM 

TRANSPARENCIA

Agência mais transparente, de acordo com o Aid Transparency Index.

AGILIDADE Procedimentos próprios da Cooperação Internacional conferem agilidade na execução

EXPERTISE EM 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Detentor de conhecimentos técnicos sistematizados, oferecendo consultoria especializada. 2017 

Partnership Survey: Parceiro relevante 89% e Papel relevante no desenvolvimento 87% dos 

entrevistados (http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/funding/partners.html) 

LÍDER DO SISTEMA 

NAÇÕES UNIDAS NO 

BRASIL

Reconhecido como ator neutro e imparcial, facilitador no estabelecimento de parcerias com a 

sociedade civil e setor privado.

REDE GLOBAL COM

CENTROS 

ESPECIALIZADOS 

Trabalha em mais de 170 países, com hubs regionais, e possui centros globais especializados

como International Policy Centre (IPC-IG) e  Centro Rio+. Agência Implementadora do GEF e 

GCF.

PADRÕES SOCIAIS E 

AMBIENTAIS 

Assegura tenham padrões sociais e ambientais na implementação que projetos, incluindo

mecanismos de accountability para proteger as pessoas e o meio ambiente de impactos adversos. 

Qual o valor agregado do  PNUD? 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/funding/partners.html


Agência que Integra os ODS como diretriz das 

Políticas Públicas



• Declaração do Milênio (08/09/2000 

em Nova York)

• Marco de planejamento com 

Objetivos + Metas + Indicadores

• Referência para gestores na definição

de prioridades de investimento e 

monitoramento de políticas públicas

Histórico

https://www.youtube.com/watch?v=WFHEJLEdK8k




O processo participativo de formulação da Agenda 
pós-2015



Continuidade do legado dos 

ODMs, sem deixar ninguém 

para trás

Dois processos

paralelos

AGORA

Uma Agenda 

holística para 2030 

ANTES

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

Foco na sustentabilidade ambiental

ODM

Foco principal na dimensão social

Revisitando o 

desenvolvimento sustentável 

com uma visão integrada e 

equilibrada

de suas dimensões-chave



ODS

QUADRO DE 

RESULTADOS
Objetivos de 

Desenvolvimento

Sustentável

(ODS)

VISÃO

— & —

PRINCÍPIOS
Refletidos na declaração

Parceria Global

Meios de Implementação

IMPLEMENTAÇÃO

ACOMPA-

NHAMENTO & 

REVISÃO 

TRANSFORMANDO NOSSO MUNDO: 

A AGENDA 2030 PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(A/RES/70/1)



UNIVERSALIDADE

• Relevantes para todas 

as pessoas

• Não confundir com 

uniformidade! 

INTEGRAÇÃO

• Balancear as 3 dimensões do

desenvolvimento sustentável:

ambiental, social e econômica.

• Lidar com contradições e 

maximizar sinergias.

“NÃO DEIXAR NINGUÉM 

PARA TRÁS”

• Os ODS beneficiam todas as

pessoas em todos os lugares.

• É preciso ir além das médias

estatísticas e desagregar dados.

Princípios da Agenda 2030 e ODS



Evolução IDHM 1991 - 2010

Não deixar ninguém para trás



Integração



Estrutura dos 17 ODS



169 
METAS 

dos ODS

135 metas 
Governos nacionais

54  metas
Exigem cooperação e 

coordenação 
internacional

88 metas
Exigem um papel
ativo do setor

privado

110 metas 
Exigem ação do 
governo local 

(coerência vertical)

Quem é responsável?



Junho - Julho 2019

Agosto

Setembro –

Dezembro 2019

Janeiro 2020 –

Dezembro 2022

“Pacote Acelerador”



• Prioridades – rodas de diálogo

• Medidas de curto, medio e longo prazo

• Cenários (nível nacional e estadual)

• Conexões e interações entre aceleradores e ODS

• Intervenções e seus impactos

• Gargalos para implementar intervenções

• Soluções para gargalos e priorização

• Orçamento e financiamento

Planejamento



• Plataforma de modelagem global, integrada e de 

longo prazo

• Explora série histórica de 4000 variáveis

• Entende interações entre 12 dimensões do 

desenvolvimento

• Projeta tendências e cenários futuros

• Compara mais de 180 países

International Futures
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RIA – Avaliação Rapida Integrada: verifica 
alinhamento dos planos existentes a 
Agenda 2030 e ODS



Aceleradores



Obrigado

PNUD Brasil


