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O IPC-IG é um fórum global de ponta para o diálogo sobre políticas de desenvolvimento inovadoras e seu trabalho reflete sua
a missão de ampliar o conhecimento e as capacidades dos países para projetar, implementar e avaliar políticas eficientes para
alcançar o crescimento inclusivo. O Centro foi criado em 2002 e, desde o começo de suas operações em 2004, 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 e proteção social. As abordagens inovadoras utilizadas pelo IPC-IG giram em torno de
três pilares: produção de conhecimento, compartilhamento de conhecimento e fortalecimento de capacidades.
O IPC-IG é orientado por um acordo de parceria entre o Governo do Brasil e o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). O Centro também conta com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC),
ligada ao Ministério das Relações Exteriores.

Projetos em 2019
De janeiro a setembro de 2019, o Centro implementou 20 projetos em vários países, tais como o Marrocos, Brasil, Afeganistão,
Maldivas, Nepal, Quênia e Egito. Os projetos foram desenvolvidos em conjunto com 24 parceiros, incluindo: a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho do Tribunal Superior do Trabalho (ENAMAT/TST); a Agência
Nacional de Águas (ANA); o Departamento de Relações Exteriores e Comércio do Governo Australiano (DFAT); o Fundo de
Defesa Ambiental (EDF); a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); a Agência Francesa
de Desenvolvimento (AfD); a Fundación Espacio Público; a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ); o Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola; o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA);
a Organização Internacional do Trabalho (OIT); Nike, Inc.; a Social Protection Inter-Agency Cooperation Board (SPIAC-B);
e o Fundo das Nações Unidas para Infância.
Segue a lista de projetos implementados durante o período:



Melhoria da sensibilidade às necessidades das crianças do componente de monitoramento e avaliação dos programas
de transferência de renda Takaful e Karama, no Egito.



Apoio à produção de conhecimento e análise de políticas de proteção social na região do Oriente Médio
e Norte da África (Middle East and North Africa — MENA).



Monitoramento e avaliação das Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro.



Criando oportunidades para jovens vulneráveis: ouvindo suas vozes para informar políticas.



Estudos e propostas para medidas rumo à realização do ODS 6: garantindo a disponibilidade e a gestão sustentável
de água e o saneamento a todos.



Estudos acerca dos desaos para o Brasil em 2018 e 2019.



Avaliação de impacto dos programas Pró-Semiárido e Dom Helder Câmara Fase II.



Suporte ao Ministério de Proteção Social do Quênia para revisar e atualizar a Política Nacional de Proteção Social
(National Social Protection Policy — NSPP) e facilitar o diálogo entre o governo e partes interessadas.



Gastos com a Mudança Climática no Brasil.



Proteção social em áreas rurais na região do Oriente Próximo e Norte da África (Near East and North Africa — NENA)
— sistemas existentes e cobertura estimada.



Desenvolvimento de conhecimento e suporte técnico em proteção social para o Escritório Regional do UNICEF
para a América Latina e o Caribe (Regional Office for Latin America and the Caribbean — LACRO).



Apoio aos Escritórios de Países da UNICEF na região do Sul da Ásia (Afeganistão, Maldivas, Nepal e Paquistão)
na área de proteção social.



Fortalecimento de políticas de proteção social na Bahia.



Desenvolvimento de uma política unicada de proteção social no Marrocos.



Sinergias entre sustentabilidade, conservação e restauração orestal e desenvolvimento agrícola:
um mapa para a economia rural brasileira do século 21.



Aprendizagem global e compartilhamento de conhecimento sobre proteção social.



Portal de compartilhamento de conhecimento sobre a proteção social (socialprotection.org).



Desenvolvimento e implementação de um programa de desenvolvimento de capacidades para aprimorar o uso pela
FAO e parceiros de análise da pobreza em âmbito nacional, para se alcançar os ODS 1 e 2 e fornecer apoio a políticas e
programas com abordagens multissetoriais à redução da pobreza.



Terceira edição do curso online TRANSFORM.



Quarta edição do curso online TRANSFORM.

Fatos e dados
O Centro produz estudos sobre políticas com base em evidências, disseminados por meio de formatos de publicação
diferenciados, desde os populares One Pagers até os Working Papers e Policy Research Briefs mais técnicos. As publicações são
disponibilizadas todos os meses, gratuitamente, em várias línguas, incluindo o inglês, português, espanhol, chinês, árabe, italiano,
turco, sueco e bahasa (Indonésia).
De janeiro a setembro de 2019, o Centro lançou 109 novas publicações. Desde 2004, o Centro lançou mais de 1.800 publicações,
que superaram 8,2 milhões de downloads em 180 países desde sua fundação.
Para mais informações, por favor visite nosso website e leia nosso Relatório de Atividades 2019.

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