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O QUE É O PNUD? 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é 
a rede global de desenvolvimento das Nações Unidas, que 
defende a transformação e conecta países ao conhecimento, a 
experiências e a recursos para ajudar as pessoas a construir uma
vida melhor. 

Está presente em 177 países e territórios, trabalhando com
governos e pessoas em suas próprias soluções de desafios do 
nacionais e globais do desenvolvimento. Ao desenvolverem suas
capacidades locais, recorrem às equipes do PNUD e sua vasta 
gama de parceiros para chegar a resultados. O PNUD é um 
copatrocinador fundador do UNAIDS, um parceiro do Fundo 
Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária (Fundo Global) 
e um copatrocinador de uma série de outras parcerias 
internacionais de saúde. 

O trabalho do PNUD em HIV, saúde e desenvolvimento aproveita
os pontos fortes e mandatos essenciais da organização no 
desenvolvimento humano, governança e desenvolvimento de 
capacidades para complementar os esforços de especialistas das 
agências das Nações Unidas focados em saúde. 

O Plano Estratégico do PNUD 2014-2017 reconhece o amplo 
espectro social e econômico do impacto do HIV e da sinergia entre
saúde e desenvolvimento sustentável. Para tratamento efetivo do 
HIV, futuros tratamentos de saúde e desenvolvimento dos desafios
que eles representam, o PNUD aborda o HIV como uma questão 
transversal que está em destaque em duas áreas de trabalho: 
adoção de vias de desenvolvimento sustentável e fortalecimento 
da governança democrática inclusiva e eficaz.

O QUE O PNUD FAZ EM RESPOSTA À AIDS

O PNUD desenvolve três tipos de apoio a países em HIV, 
saúde e desenvolvimento:

 O PNUD ajuda países a popularizar a atenção ao HIV e à saúde 
dentro das ações relacionadas a gênero, pobreza e dos esforços
para o alcance e manutenção dos Objetivos de Desenvolvimento

“Justiça, direitos humanos 
e igualdade de gênero 
são marcos da resposta 
à AIDS e catalisadores 
importantes para um 
progresso significativo 
no desenvolvimento 
humano." 

Helen Clark
Administradora do Programa
das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 



do Milênio. Por exemplo, o PNUD trabalha com países para entender os 
fatores sociais e econômicos que têm um papel crucial no direcionamento de 
doença e saúde, e para responder a essa dinâmica com políticas apropriadas 
e programas de fora do setor de saúde. O PNUD também promove ações 
específicas sobre necessidades e direitos de mulheres e garotas à medida 
que se relacionam com o HIV, abordando, por exemplo, a relação entre HIV, 
discriminação e violência contra a mulher. 

O PNUD trabalha com parceiros para tratar das interações entre governo, 
direitos humanos e saúde. Os direitos humanos baseados em uma 
abordagem da saúde que focam na redução de desigualdades e alcançam 
os mais marginalizados estão no centro das soluções efetivas do 
desenvolvimento. O PNUD torna possível respostas mais contundentes ao 
HIV ao dar visibilidade ao papel dos ambientes legais por meio do trabalho 
com governos, sociedade civil e parceiros das Nações Unidas na abordagem 
das recomendações da Comissão Global sobre HIV e Direito sobre uma 
gama de questões, incluindo criminalização, igualdade de gênero e 
empoderamento das mulheres, direitos de profissionais do sexo, homens 
que fazem sexo com homens, pessoas que usam drogas, pessoas trans e 
acesso ao tratamento. Além desses esforços específicos, o PNUD executa 
um papel ímpar em garantir atenção ao HIV e à saúde dentro de iniciativas 
mais amplas de direitos e governança, incluindo fortalecimento de 
governança local e de capacidades nacionais para obtenção do acesso mais 
equitativo a serviços para pessoas afetadas pelo HIV. Além disso, o PNUD 
reforça o Estado de direito e a reforma dos sistemas judiciários para que 
possam responder à discriminação contra pessoas afetadas pelo HIV.

PNUD apoia países em implementação efetiva de programas complexos de 
saúde, enquanto investe simultaneamente em desenvolvimento de 
capacitação de tal forma que parceiros nacionais e locais possam assumir 
tais responsabilidades ao longo do tempo. A parceria do PNUD com o 
Fundo Global é parte importante desse trabalho, facilitando o acesso a 
recursos para ações em AIDS, tuberculose e malária em países que enfrentam 
restrições para receber e gerir esse financiamento. O PNUD faz parcerias 
com países em situação de crise e pós-crise, aqueles com capacidade 
institucional fraca ou com desafios de governança e países sob sanções.



Quando solicitado, o PNUD atua como beneficiário principal e 
interino de tais ambientes, e combina apoio de implementação 
e desenvolvimento de capacidades com formulação de políticas 
e engajamento técnico. Isto tem contribuído significativamente 
para melhorar a distribuição de serviços de HIV, tuberculose e 
malária em vários  países, especialmente entre os países em 
desenvolvimento com cenários mais completos e de alto risco.  
 

Mais informações estão acessíveis    aqui  (http://www.undp.org/content/brazil/pt/home.html)



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.

 

  


