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Empowered lives.
Resilient nations.

O IPC-IG é um fórum global de ponta para o diálogo Sul-Sul sobre políticas
de desenvolvimento inovadoras, com o intuito de expandir o conhecimento e
as capacidades de países em desenvolvimento para projetar, implementar
e avaliar políticas eficazes para se alcançar o crescimento inclusivo.



Apoio ao Programa do PNUD de inclusão de crianças nas vilas
olímpicas: um projeto de inclusão esportiva — Nike: preparação
de estudo de base sobre como as intervenções nas Vilas Olímpicas
do Rio de Janeiro estão alcançando seus objetivos e resultados;

O Centro é uma parceria entre o Governo do Brasil e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Desde sua fundação em 2004, o
Centro vem fornecendo serviços e ferramentas para fortalecer as capacidades
institucionais de governos do Sul Global, incluindo o Monitoramento e
Avaliação (M&A) de políticas públicas. As abordagens inovadoras utilizadas
pelo IPC-IG giram em torno de três pilares: produção de conhecimento,
compartilhamento de conhecimento e fortalecimento de capacidades.



Portal de compartilhamento de conhecimentos sobre a proteção social
(socialprotection.org): gerenciar a inciativa socialprotection.org, uma
plataforma colaborativa online dedicada à proteção social;



Brasil & África: combate à pobreza e empoderamento das mulheres
por meio da Cooperação Sul-Sul (Resultado 1): promover o
compartilhamento de conhecimentos e de aprendizado acerca de
questões de proteção social entre o Brasil e países africanos de baixa
renda, contribuindo para reduzir a pobreza na África;



Apoio à Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo
sem Pobreza (World Without Poverty — WWP): O IPC-IG é um
dos cofundadores do WWP;



Brasil & África: combate à pobreza e empoderamento das mulheres
por meio da Cooperação Sul-Sul (Resultado 2): aprimorar o
monitoramento e avaliação de políticas sociais em Moçambique
por meio do desenvolvimento de capacidades técnicas;



Projeto e implementação de curso de treinamento em proteção social em
Luanda, Angola: implementar o curso de treinamento em proteção social
em Luanda e analisar os documentos relacionados ao projeto SIMSAP;
apoiar o Governo de Angola para aprimorar política nacional de assistência
social e seu arcabouço legislativo; e assessorar sua implementação;



Curso em monitoramento e avaliação em Moçambique: projetar e
implementar curso (em português) sobre arranjos de monitoramento
e avaliação para sistemas de proteção social em Moçambique.

Projetos em 2016
Em 2016, o Centro realizou 14 projetos, em colaboração próxima com
instituições parceiras, como o PNUD Brasil, o Programa Mundial de Alimentos
(PMA), o Centro de Excelência Contra a Fome do PMA, o Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o Banco Mundial, o Departamento Britânico
para Desenvolvimento Internacional (DFID), o Departamento de Relações
Internacionais e Comércio do Governo Australiano (DFAT) e a Agência Alemã
de Cooperação Internacional (GIZ):







Artigos de posicionamento estratégico para o Brasil — FIDA:
diagnosticar e avaliar os principais determinantes da pobreza rural,
a situação das políticas fiscais e do desenvolvimento rural, bem como
as consequências das mudanças climáticas no Brasil, como foco no
crescimento rural nas regiões Norte e Nordeste do Brasil;
Promovendo compras locais de alimentos para a assistência alimentar
no continente africano (Purchase from Africans for Africa — PAA África):
implementar o monitoramento e apoiar a avaliação do projeto;
Aumento das taxas de alfabetização em Maceió, Brasil: fornecer apoio
à cidade de Maceió para adotar uma estratégia fundamentada em
evidências com o objetivo de melhorar as taxas de alfabetização;



O efeito dos benefícios de proteção social no crescimento e
na igualdade: identificar e quantificar o papel dos benefícios
da proteção social no crescimento inclusivo;



Monitoramento e avaliação do projeto do PMA de comunicação
social e mudança de comportamento na província de Manica,
em Moçambique: monitorar e avaliar um projeto inovador de
comunicação social e mudança de comportamento para
melhorar a saúde e a nutrição de crianças nessa província;





Monitoramento e avaliação para os projetos do FIDA no Brasil: apoiar
o fortalecimento e a estruturação das atividades de monitoramento
e avaliação para projetos do FIDA em curso no país, além de validar
o sistema em plataformas online para fins de acompanhamento;
Apoio técnico a iniciativas de proteção social sensíveis ao HIV e
facilitação da Cooperação Sul-Sul: facilitação de assistência técnica na
documentação de experiências, bem como a criação, a promoção e a
administração de uma comunidade online sobre sistemas de proteção
social sensíveis ao HIV na plataforma online socialprotection.org;

Fatos e números
Parte da missão do Centro é produzir estudos sobre políticas com base em
evidências que são disseminados por formatos de publicação diferenciados,
desde os populares One Pagers, passando por sua revista Policy in Focus, até os
mais técnicos Working Papers e Policy Research Briefs.
As publicações são disponibilizadas online mensalmente em várias línguas,
incluindo inglês, espanhol, francês, português, chinês, árabe, italiano, turco
e bahasa (Indonésia).
Em 2016, o Centro lançou 145 novas publicações, que tiveram um número total
de downloads de 1.234.338 mundialmente. Desde 2004, o Centro produziu 1.408
publicações. O número de downloads alcançou 4.911.745 em mais de 180 países.
Gostaria de receber notícias em primeira mão sobre nossas mais novas
publicações? Assine nossa newsletter em português!
Para mais informações, visite nosso website e leia nosso Relatório de Atividades 2016.

Nota: A estrutura institucional atual está de acordo com o acordo publicado no Diário Oficial da União,
em 29 de julho de 2009, páginas 43-44.
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