
Resultados alcançados ante 
os objetivos estratégicos e as 
prioridades da gestão

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 
ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle — Artigo XXV da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos

Problema a ser tratado pelo objetivo 
estratégico
Análises técnicas, com base em evidências, revelam diagnósticos 
sobre violações de direitos humanos que incidem na inobservância, 
em determinada medida, da promoção e da defesa da dignidade da 
pessoa humana, especialmente, em áreas sobre alcance, acesso e 
vínculos familiares. O grupo de trabalho instituído em 2021 (Portaria 
nº 457, de 10 de fevereiro de 2021) para realização de Análise Ex 
Ante da Política Nacional de Direitos Humanos desenvolveu estudos 
que apontam nessa direção e deverão, em 2022, estar concluídos e 
confirmar tal cenário.

As três referidas áreas são foco dos objetivos estratégicos que 
perseguem resultados para a sociedade, a saber, respectivamente:

R1: Promover e articular políticas públicas de direitos humanos para 
todos, com especial atenção aos públicos até então invisibilizados.
R2: Contribuir para o acesso universal e a melhoria da qualidade dos 
serviços de proteção e promoção dos direitos humanos.
R3: Promover políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares 
e a perspectiva de família no âmbito intersetorial e interinstitucional.

Promover e articular políticas públicas de 
direitos humanos para todos, com especial 

atenção aos públicos até então invisibilizados

Contribuir para o acesso universal e a 
melhoria da qualidade dos serviços de 

proteção e promoção dos direitos humanos

Promover políticas públicas de fortalecimento 
de vínculos familiares e a perspectiva de família 

no âmbito intersetorial e interinstitucional

Fortalecer parcerias e diálogo com a sociedade civil 
e instituições públicas e privadas com foco no 

princípio da subsidiariedade

Aprimorar a regulamentação, a supervisão e a 
articulação das políticas dos direitos humanos

Assegurar transparência e sistematização de informações 
para o aperfeiçoamento de políticas de direitos humanos

Desenvolver ações
eficientes voltadas aos 
valores, aos resultados 
e à responsabilidade 

social

Desenvolver ações 
para a melhoria da 

qualidade de vida no 
trabalho e 
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desempenho 
institucional

Buscar a inovação dos
serviços e processos 

com foco na 
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Prover recursos
orçamentários, 
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forma eficiente

Valores
Ética

Integridade
Comprometimento

Valorização da Família
Responsabilidade

Social

Promover ações de produção e disseminação de conhecimento, 
bem como de ensino sobre valores e direitos humanos, com foco 

na dignidade da pessoa humana em sua integralidade

Promover e estimular políticas de direitos humanos 
considerando a responsabilidade internacional e a 

integração interfederativa do Estado brasileiro

Desenvolver e articular políticas de combate à violação de direitos, à 
violência, ao preconceito, à discriminação e à intolerância, e 

aperfeiçoar os mecanismos de proteção e defesa da vida humana

Informação e
conhecimento

Alcance

Parceria e Articulação Efetividade na Proteção e Promoção

Acesso Família

Gestão estratégica de pessoas Otimização de infraestrutura e de recursos

Visão
Ser uma instituição de referência nacional e internacional 

pelo reconhecimento, promoção e proteção
da vida, da família e dos direitos humanos de todos

Missão
Proteger a vida, fortalecer a família e 

defender os direitos humanos para todos

Cumpre observar que a Administração Pública ainda enfrentou, em 2021, 
significantes desafios frente a pandemia de Covid-19, que evidenciou, 
em termos de gestão, realidades complexas no que diz respeito a 
integração interfederativa do Estado brasileiro - matéria de extrema 
importância para um Ministério de articulação que não conta com uma 
rede de serviço público em nível local, à exemplo das áreas da saúde 
e da assistência. Diante deste contexto, vale ressaltar os esforços do 
MMFDH para efetivar a proteção e a promoção de Direitos Humanos 
por meio de inúmeras iniciativas orientadas ao objetivo estratégico 
P5: Promover e estimular políticas de direitos humanos considerando 
a responsabilidade internacional e a integração interfederativa do 
Estado brasileiro. Nesse sentido, merece destaque o rol de planos de 
contingenciamento (vide relatório “AÇÕES DO MMFDH EM RESPOSTA 
À PANDEMIA DA COVID-19”) que trouxeram alento para muitas pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, viabilizado por meio de parcerias, 
com órgãos do governo federal, estados e municípios.

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/covid-19/promocao-de-direitos-humanos/Dezembro_RelatoriodeAcoesPandemia.pdf


Prioridades estabelecidas para o 
atingimento das metas
Em reunião da alta gestão, ainda em 2020, o Ministério instituiu doze 
(12) iniciativas prioritárias para serem executadas. Está decisão foi 
oficializada na 12ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE e estruturada 
como o Portfólio Estratégico da pasta, segundo metodologia de gestão 
disposta pela Portaria MMFDH nº 1.144, de 1º de abril de 2021. 
Tratando de suas características gerais, 8(oito) delas focam em recortes 
específicos de público-alvo, todos elas referentes às competências do 
MMFDH:

1. Programa Horizontes, coordenado pela Secretaria Nacional da 
Juventude (SNJ); 

2. Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares, 
sob a coordenação da Secretaria Nacional da Família (SNF); 

3. Política Nacional de Cuidados, sob coordenação da Secretaria 
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(SNDPI);

4. Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, coordenado 
pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM); 

5. Programa Nacional de enfrentamento da Violência contra 
Crianças e Adolescentes, coordenado pela Secretaria Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA);

6. Plano de Ação de Defesa das garantias de direitos das crianças 
e jovens indígenas, coordenado pela Secretaria Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA);

7. Programa Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades 
e de Enfrentamento à Discriminação Étnico-racial, da Secretaria 
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR); e 

8. Avaliação Biopsicossocial, conduzida pela Secretaria Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD).

Cumpre ressaltar que, em que pese a busca do Ministério em promover 
direitos humanos de maneira universal e não segmentada, o fato de 
parte da estrutura organizacional da instituição se dedicar a políticas 
públicas com recortes em público-alvo se dá inclusive em virtude 
da herança de governos anteriores e da legitimidade aferida pela 
existência de Conselhos Nacionais de Direitos nesse formato.
As demais iniciativas do portfólio abarcam aspectos universais para a 
promoção dos Direitos Humanos, contribuindo junto a todos os esforços 
realizados para cumprimento das metas e competências institucionais:

1. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), com liderança 
da Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG);   

2. Política Nacional de Direitos das Vítimas de Violência, sob 
coordenação da Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG); 

3. Programa Abrace o Marajó, que está no âmbito da Secretaria-
Executiva (SE); 

4. Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH), sob 
coordenação geral da Secretaria-Executiva (SE) e suporte da 
Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH).

Mediante o estabelecimento de prioridades ministeriais alicerçadas no 
Portfólio Estratégico e considerando a competência do Ministério em 
articulação de políticas setoriais em vista à transversalidade dos Direitos 
Humanos, foram revisados os indicadores estratégicos e os Resultados 
Intermediários (RI) relacionados ao Plano Plurianual (PPA) para vigerem 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.144-de-1-de-abril-de-2021-312047736


a partir de 2022, devendo constar no próximo Relatório de Gestão. 
Desse modo, na 13ª Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), houve 
aprovação da proposta de revisão para melhor evidenciar as atividades 
desempenhadas pelas Unidades do MMFDH e os resultados das ações 
em execução, bem como das novas iniciativas planejadas para o ano de 
2022. 
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Imprescindível mencionar que o processo de construção de novos 
indicadores evidenciou o Programa Nacional de Educação Continuada 
em Direitos Humanos – PNEC/DH e diversos esforços de capacitação 
em direitos humanos, arranjos significativos que se relacionam com 
os 12 (doze) componentes do Portfólio, apesar de não estarem ali 
descriminados.



Síntese de resultados associados 
com instrumentos da Estratégia e de 
Governança 

“Ampliar o acesso e o alcance das políticas de 
direitos, com foco no fortalecimento da família, 

por meio da melhoria da qualidade dos serviços 
de promoção e proteção da vida, desde a 

concepção, da mulher, da família e dos direitos 
humanos para todos”. 

PPA

Mapa Estratégico

Portifólio Estratégico

Indicadores
Estratégicos

Ações

Tendo em vista o arranjo de governança perseguido pelo MMFDH, 
conforme imagem ao lado, os resultados das iniciativas empreendidas 
pela pasta estão associados ao programa único do Ministério no 
Plano Plurianual (PPA) 2020-2023: Programa 5034 - Proteção à Vida, 
Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 
para Todos. O objetivo do Programa, em total alinhamento com o 
Planejamento Estratégico, é:



Os Resultados Intermediários (RI) relacionados ao objetivo do programa 
5034, bem como as respectivas metas anuais, estão apresentados no 
quadro abaixo. Vale mencionar que, no processo de revisão dos RI, 
foi aprovado o acréscimo de um novo a partir do exercício de 2022, a 
respeito de “Parcerias, conhecimento e sistematização de dados de 
Direitos Humanos”.  

MMFDH e o PPA 2020-2023

Resultados intermediários/ Meta

Resultado 
Intermediário Produto Meta 

2021 
Resultado 

2021
Meta 
2022 

Meta 
2023 

0071 - Equipar 
Conselhos de Direito 

Conselhos 
equipados 738 401 525 475 

0072 - Assegurar o 
direito à vida e aos 
direitos humanos 
de populações 

vulneráveis 

Pessoas 
atendidas 2.653.439   835.167   2.653.439    

2.653.439  

0073 - Melhoria 
no atendimento 
de chamadas do 

DISQUE 100 / LIGUE 
180 

Percentual 
de 

atendimento 
92% 99% 95% 95% 

0075 - Acesso a 
políticas públicas de 

Direitos Humanos 
no Arquipélago de 

Marajó 

Percentual 
do Programa 20% 39% 60% 100% 

0076 - Adesão a 
programas e projetos 
de fortalecimento no 

âmbito familiar 

Entes 
Federativos 19 20 27 27 

Esta síntese dos avanços do Ministério frente às metas estabelecidas 
no âmbito do PPA dispõe de base para maiores detalhamentos, 
nas páginas a seguir, das prioridades ministeriais, seus impactos e 
resultados, assim como iniciativas relacionadas a mesma temática 
da prioridade, evidenciando associações quanto a cadeia de valor, 
objetivos estratégicos e indicadores estratégicos com extrato de 
desempenho (meta X resultado).
Quanto aos resultados referentes aos Resultados Intermediários nº 
71 e 72, justifica-se que os resultados isoladamente não superaram a 
meta prevista para o ano de 2021 em decorrência da superestimativa 
realizada no ano de 2020, ocasião de plena pandemia, estimando-se 
um número muito superior para atendimento às pessoas em situação 
de risco, situação essa cessada já no início do ano de 2021, impactando 
nessas duas metas. Em contrapartida, para a Meta 0506 do Objetivo 
1179 do PPA, Indicador 8694 – Índice Direitos para Todos, no arcabouço 
do Programa 5034, com meta prevista de 0,3, com aplicação da média 
ponderada dos três critérios: acesso, alcance e vínculos familiares, foi 
obtido o índice de 1,03, e, dessa forma, alcançou o percentual 291% de 
execução.



PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (PNDH) 

A Portaria nº 457, de 10 de fevereiro de 2021 instituiu Grupo de Trabalho para realização de Análise Ex Ante da Política Nacional de Direitos 
Humanos - atividade técnica realizada em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Em 2022, o Grupo de Trabalhou 
deverá oferecer, como resultado das atividades iniciadas em 2021, recomendações para o aprimoramento da Política e de seus programas, uma 
vez tendo examinado em mais de 30 reuniões aspectos atinentes à formulação, desenho, governança, monitoramento e avaliação do PNDH.

Indicadores de Desempenho e Avaliação

Os indicadores abaixo listados se relacionam com a temática abordada pelo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e apontam dados 
que podem auxiliar o acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

AI – 03 | Relatórios internacionais devidos entregues no prazo
(Relatórios entregues no prazo/ relatórios devidos)

P5 - Promover e estimular políticas de direitos humanos 
considerando a responsabilidade internacional e a 

integração interfederativa do Estado brasileiro
100% 100%

CA – 01 | Requerimentos de anistia encaminhados para análise e decisão (Número 
de requerimentos de anistia incluídos em pauta de sessão de análise do Conselho 

ou enviados diretamente para decisão da Ministra por ano. Requerimentos 
encaminhados par a análise: requerimentos encaminhados para as sessões de 
análise do Conselho; Requerimentos encaminhados para decisão: são os que a 

Comissão encaminha para a decisão final da Ministra)

P1 - Assegurar transparência e sistematização de 
informações para o aperfeiçoamento de políticas de 

direitos humanos
2.000 3.633

SNPG – 02 | Quantidade total de certificados no âmbito do Programa Nacional de 
Educação Continuada em Direitos Humanos (PNEC_DH)  

(Número de certificados - cumulativo – nos cursos disponibilizados na ENAP) 

P2 - Promover ações de produção e disseminação de 
conhecimento, bem como de ensino sobre valores e 
direitos humanos, com foco na dignidade da pessoa 

humana em sua integralidade

300 mil 285.268

SNPG – 03 | Índice de interligação de maternidade a cartórios
 (Número de municípios prioritários com Unidade Interligada implantada/Número 

total de municípios prioritários) * 100

R3 - Promover políticas públicas de fortalecimento de 
vínculos familiares e a perspectiva de família no âmbito 

intersetorial e interinstitucional

  

32% 33%

SNPG – 04 | Qualificação profissional e formação em direitos humanos da 
população LGBT  

(Número total de pessoas capacitadas por ano em cursos e eventos visando a 
qualificação profissional e a formação em direitos humanos da população LGBT)

P5 - Promover e estimular políticas de direitos humanos 
considerando a responsabilidade internacional e a 

integração interfederativa do Estado brasileiro
2.500 190

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-457-de-10-de-fevereiro-de-2021-303365015


 A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas ao PNDH:

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Aplicativo SOS Desaparecidos R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da qualidade dos 
serviços de proteção e promoção dos direitos humanos

Planejar a gestão de desenvolvimento e 
inovação institucional

Programa Integra Brasil R1 - Promover e articular políticas públicas de direitos humanos para 
todos, com especial atenção aos públicos até então invisibilizados

Coordenar ações de educação dos 
direitos humanos para todos

Cadastro Nacional das Organizações Religiosas R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da qualidade dos 
serviços de proteção e promoção dos direitos humanos

Supervisionar as informações cadastrais 
dos segmentos de direitos humanos

Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos 
Humanos

P2 - Promover ações de produção e disseminação de conhecimento, 
bem como de ensino sobre valores e direitos humanos, com foco na 

dignidade da pessoa humana em sua integralidade

Coordenar ações de educação dos 
direitos humanos para todos

Programa de Fomento à Implantação de Unidades 
Interligadas

R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da qualidade dos 
serviços de proteção e promoção dos direitos humanos

Supervisionar as informações cadastrais 
dos segmentos de direitos humanos

Plano Nacional para Empregabilidade da População 
LGBT

R1 - Promover e articular políticas públicas de direitos humanos para 
todos, com especial atenção aos públicos até então invisibilizados

Supervisionar a articulação das Políticas 
de Direitos Humanos

Projeto Direitos Humanos e os sistemas de Segurança 
Pública, Penitenciário e Socioeducativo

Projeto Moradia Primeiro

Plano Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos 
Humanos

Programa de Proteção a Defensores de Direitos 
Humanos, Comunicadores e Ambientalistas P6 - Desenvolver e articular políticas de combate à violação de 

direitos, à violência, ao preconceito, à discriminação e à intolerância, e 
aperfeiçoar os mecanismos de proteção e defesa da vida humana

Coordenar a interlocução do Estado com 
as instâncias dos direitos humanos

Política Nacional de Busca de Desaparecidos

 



O PNDH é o componente do Portfólio Estratégico que se configura 
como a iniciativa mais abrangente do Ministério, uma vez que trata da 
temática de direitos humanos de maneira global. Em que pese a Política 
está sob processo de análise, há diversas ações em andamento que se 
relacionam com o PNDH, cujos resultados são apontados abaixo.
O programa Pró-DH - Programa de Equipagem e de Modernização da 
Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas 
de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos - foi aprimorado pelo 
Decreto nº 10.805, de 22 de setembro de 2021 e equipou mais de mil 
Conselhos Tutelares. Através de um ranqueamento por necessidade, 
esses conselhos têm alcance de 997 municípios e atendem cerca de 
100 milhões de cidadãos.
Em 2021, foi criado o Programa Integra Brasil (Decreto nº 10.650, de 17 
de março de 2021), com atividades de promoção dos Direitos Humanos 
por meio do esporte, a partir principalmente de ações nos campos 
de futebol no momento que antecipa grandes partidas, assim como 
eventos temáticos em municípios nas cinco regiões do país e eventos 
virtuais e presenciais para atletas e profissionais que atuam com eles. 
O Integra também está presente nos Jogos Escolares Brasileiros – 
JEBs, promovidos pelo Ministério da Cidadania em parceria com a 
Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que teve a participação 
de mais de 10 mil pessoas no ano de 2021, dentre atletas mirins e 
comissões técnicas. 
O Programa Vans dos Direitos tem possibilitado o atendimento pelas 
defensorias públicos estaduais e do Distrito Federal a populações 
isoladas e excluídas do acesso à justiça. No ano de 2021, o Governo 
Federal entregou 20 vans adaptadas a defensorias de 14 estados.
Com relação à Educação em Direitos Humanos no país, apenas em 
2021, foram disponibilizados mais de 17 cursos no âmbito do Programa 
Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos (PNEC_DH). 

Os cursos, que são gratuitos, com acesso on-line e vagas ilimitadas, 
são disponibilizados na plataforma da Escola Virtual de Governo 
(EV.G) e certificados pela Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap). No âmbito do PNEC_DH, 619.267 matrículas foram realizadas 
em 2021, alcançando 5.053 municípios brasileiros – mais de 90% 
das cidades do país. Cumpre destacar o lançamento de cursos 
inovadores sobre acessibilidade e família, a saber: “Acessibilidade 
nas delegacias brasileiras e atendimento às mulheres e meninas 
com deficiências”, “Doenças raras e Acessibilidade na Comunicação”, 
“Noções Introdutórias em Equilíbrio Trabalho-Família” e “A família e as 
tecnologias digitais”.
Importa ainda informar que ações relacionadas ao PNDH contribuíram 
para o atendimento, pelo Governo Brasileiro, de recomendações feitas 
ao Brasil pela Revisão Periódica Universal (RPU), que figura como o 
mecanismo internacional de monitoramento da situação dos direitos 
humanos de maior importância entre os países. O Congresso Nacional 
teve oportunidade, em ao menos dezoito (18) debates sobre a RPU, de 
conhecer tais feitos, sobre os quais destaquem-se: Cadastro Nacional das 
Organizações Religiosas; Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 
LGBTfóbica; Plano Nacional para Empregabilidade da População LGBT; 
Pacto Federativo sobre Prevenção e Combate à Tortura; Sistema 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; Política Nacional de Busca 
de Desaparecidos; e Programa Nacional de Educação Continuada em 
Direitos Humanos (PNEC-DH).
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações 
relacionadas ao PNDH contribuem, especialmente, para os Resultados 
Intermediários nº 71 (Equipar Conselhos de Direitos) e nº 72 (Assegurar 
o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis), cuja 
meta foi alcançada para o ano de 2021 – conforme tabela “MMFDH 
e o PPA 2020-2023”, listada acima no tópico “Síntese de resultados 
associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



Por fim, cabe mencionar que o MMFDH mantém projetos de Cooperação 
Internacional relacionados ao Programa Nacional de Direitos Humanos, 
com vistas à (ao):

1. Fortalecimento de capacidades do órgão para o seguimento e 
implementação de compromissos nacionais e internacionais em 
Direitos Humanos assumidos pelo Brasil - PNUD BRA/15/010;

2. Formular e aplicar procedimentos e instrumentos organizacionais 
e operacionais adequados com vistas a organizar, fortalecer 
e articular as iniciativas de promoção e defesa dos direitos 
humanos, especialmente as relacionadas à educação em 
direitos humanos e às pessoas em situação de vulnerabilidade 
- FLACSO BR 01/2014; e

3. Fortalecer e dar maior efetividade aos mecanismos e instituições 
participativas que possibilitam a participação social e o controle 
das políticas de direitos humanos pela sociedade brasileira - 
UNESCO 914BRZ3010.



SISTEMA INTEGRADO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

O SINDH - Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos foi desenvolvido pelo MMFDH para atuar na proteção, defesa e promoção de direitos 
humanos para todos.
Esse sistema compõe-se de políticas públicas, ações, ferramentas e serviços e tem como objetivo ampliar o alcance e o acesso dos cidadãos à 
política nacional de direitos humanos.
Por meio desta ferramenta os cidadãos terão acesso a diversos serviços, ações e programas de excelência e poderão obter mais facilidade de 
adesão, pois a escolha das ações e programas podem ser realizadas por meio de plataformas digitais, trazendo mais economicidade para o País 
com acesso único a diversos serviços.
O SINDH é composto por quatro sistemas: Sistema Nacional de Direitos Humanos, Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos, Sistema 
Integrado da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e Portal de Conteúdo em Direitos Humanos.
No Portal de Conteúdo em Direitos Humanos, encontram-se publicações editoriais e materiais audiovisuais produzidos pelo MMFDH e seus 
parceiros. Já o Sistema Nacional de Direitos Humanos, desenvolvido para gestores públicos e privados busca fomentar a adesão às políticas 
desenvolvidas pela pasta. A Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos está dirigida aos cidadãos e gestores públicos e privados que 
tenham interesse pelas temáticas associadas aos direitos humanos e que almejam a participação em órgãos colegiados de interação social 
relacionadas a formação das políticas de direitos humanos. Já o Sistema Integrado da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é destinado aos 
cidadãos que buscam informações sobre as políticas de direitos humanos e que necessitam denunciar violações de direitos.



Indicadores de Desempenho e Avaliação

O indicador abaixo listado se relaciona com a temática abordada pelo Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos - SINDH e apontam dados 
que podem auxiliar o acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

ONDH – 01 | Melhoria no atendimento de chamadas do DISQUE 
100/ LIGUE 180 

(Nº de chamadas atendidas até 30 segundos / Nº total de 
chamadas) *100

R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da 
qualidade dos serviços de proteção e promoção dos 

direitos humanos
92% 99%

ONDH – 02 | Melhoria na distribuição dos atendimentos 
encaminhados 

(Nº de demandas encaminhadas/ Nº total de demandas registradas) 
*100

P1 - Assegurar transparência e sistematização de 
informações para o aperfeiçoamento de políticas de 

direitos humanos
 90%  99%

ONDH – 03 | Melhoria na efetividade do monitoramento das 
respostas aos encaminhamentos 

(Nº de demandas acompanhadas/ Nº de demandas encaminhadas) 
*100

P5 - Promover e estimular políticas de direitos 
humanos considerando a responsabilidade 

internacional e a integração interfederativa do Estado 
brasileiro

40% 27%

 



A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas ao SINDH:  

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor 

Plataforma de Interação Social em Direitos 
Humanos 

P1 - Assegurar transparência e sistematização de 
informações para o aperfeiçoamento de políticas de 

direitos humanos 

Monitorar a gestão de desenvolvimento e inovação 
institucional 

Painel de Dados ONDH - divulgação dos 
Resultados das Centrais P1 - Assegurar transparência e sistematização de 

informações para o aperfeiçoamento de políticas de 
direitos humanos 

Monitorar a gestão de desenvolvimento e inovação 
institucional 

Monitoramento da Qualidade de Dados ONDH - 
divulgação dos Resultados das Centrais 

Ouvidor DH P5 - Promover e estimular políticas de direitos 
humanos considerando a responsabilidade 

internacional e a integração interfederativa do Estado 
brasileiro 

Monitorar a gestão de desenvolvimento e inovação 
institucional 

 Gratuidade de dados sistemas MMFDH

 

Em termos de descentralização administrativa, o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH) é uma iniciativa do MMFDH que integra 
e unifica, em um ambiente virtual, as plataformas de direitos humanos já existentes, além de ações e serviços do Ministério disponíveis ao cidadão. 
Com essa ferramenta torna-se mais simples e rápido conhecer, participar e acessar as políticas de Direitos Humanos. Busca-se assim ampliar o 
alcance de políticas que pressupõe parcerias e execuções interfederativas. A partir da unificação de informações, o MMFDH vai contribuir para 
tornar mais fácil o trabalho dos gestores na ponta.

Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas à família contribuem, especialmente, para o Resultado Intermediário nº 
73 (Melhoria no atendimento de chamadas do Disque 100/ Ligue 180), cuja meta foi superada para o ano de 2021 – conforme tabela “MMFDH e o 
PPA 2020-2023”, listada acima no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ

O Programa Abrace o Marajó 2020-2023 foi criado pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 10.260, de 3 de março de 2020, com vistas ao 
desenvolvimento socioeconômico dos 16 municípios que compõem a Ilha do Marajó (PA). O Plano de Ação do Programa reúne um conjunto de 
compromissos concretos voltados para a geração de empregos e promoção da melhoria da dignidade, da educação e da saúde da população 
da região.

 Indicadores de Desempenho e Avaliação

O indicador abaixo listado se relaciona com a temática abordada pelo Programa Abrace o Marajó e aponta os dados para o acompanhamento 
e o desempenho do programa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SE Marajó – 01 | Programa Abrace o Marajó 
(Nº de ações do programa executadas / Nº de ações previstas) *100 

– Obs.: meta cumulativa)

R1 - Promover e articular políticas públicas de direitos 
humanos para todos, com especial atenção aos 

públicos até então invisibilizados
20% 38%

 
A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas ao 
Programa Abrace o Marajó:

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Implementação do Plano de Ação

R1 - Promover e articular políticas públicas de direitos 
humanos para todos, com especial atenção aos 

públicos até então invisibilizados
Supervisionar a articulação das Políticas de Direitos HumanosMonitoramento da Implementação da Ação

Expo Marajó

Ouvidoria Itinerante

P5 - Promover e estimular políticas de direitos 
humanos considerando a responsabilidade 

internacional e a integração interfederativa do Estado 
brasileiro

Monitorar a gestão de desenvolvimento e inovação institucional

 



Em 2021, o programa passou por uma reformulação e somou 51 projetos às atividades e iniciativas. Ao todo são 133 ações em plena execução. 
Vale ainda mencionar que, em busca de parcerias internacionais para oportunizar investimentos na região, o Governo Federal realizou no do 
Pavilhão Brasileiro na Expo Dubai 2020, a Expo Marajó, como já foi mencionado em outros capítulos deste Relatório. 
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas ao Marajó contribuem, especialmente, para o Resultado Intermediário 
nº 75 (Acesso a políticas públicas de Direitos Humanos no Arquipélago de Marajó), cuja meta foi superada para o ano de 2021 – conforme tabela 
“MMFDH e o PPA 2020-2023”, listada acima no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

A elaboração da Política Nacional dos Direitos das Vítimas de Violência foi tema amplamente discutido e aperfeiçoado durante o ano de 2021 no 
âmbito do MMFDH.
O MMFDH trabalha para que em 2022 seja apresentado o decreto que instituirá a Política Nacional e enviado, ainda, um projeto de lei ao 
Congresso Nacional, com autoria de demais ministérios competentes sobre o tema
A Política Nacional que está sendo construída visa à garantia dos direitos humanos para todas as vítimas com um olhar amplo. A proposta prevê 
que Vítimas da Violência sejam atendidas com apoio, proteção, informação clara e compreensível, reparação e maior participação no processo 
penal. A Política pretende ter a participação e interligação de todos os órgãos públicos que atuam no tema”.

Indicadores de Desempenho e Avaliação 

O indicador abaixo listado se relaciona com a temática abordada pela Política Nacional dos Direitos das Vítimas de Violência e apontam dados 
que podem auxiliar o acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNPG – 05 | Número de defensores incluídos nos Programas de 
Proteção Federal e Estaduais 

(Somatório de defensores incluídos/mantidos nos Programas de 
Proteção Federal e Estaduais por ano (total de defensores incluídos 

- total de defensores desligados)

P6 - Desenvolver e articular políticas de combate 
à violação de direitos, à violência, ao preconceito, 
à discriminação e à intolerância, e aperfeiçoar os 

mecanismos de proteção e defesa da vida humana

500 535



A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas à Política 
Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes:

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Disque 100
R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da 

qualidade dos serviços de proteção e promoção dos direitos 
humanos

Planejar a gestão de desenvolvimento e inovação 
institucional

Painel de Dados ONDH - divulgação dos 
Resultados das Centrais

P1 - Assegurar transparência e sistematização de informações 
para o aperfeiçoamento de políticas de direitos humanos

Monitorar a gestão de desenvolvimento e inovação 
institucional

Programa de Proteção a Vítimas e a 
Testemunhas Ameaçadas

P6 - Desenvolver e articular políticas de combate à violação 
de direitos, à violência, ao preconceito, à discriminação e à 

intolerância, e aperfeiçoar os mecanismos de proteção e defesa 
da vida humana

Coordenar a interlocução do Estado com as instâncias 
dos direitos humanos

 

Na área de Prevenção e Combate à Tortura, superamos os desafios da articulação interinstitucional com o lançamento do 1º Relatório sobre o 
funcionamento dos Comitês Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura e o Manual para a Criação de Comitês e Mecanismos estaduais, como 
forma de ampliar a rede de sistemas estaduais para a prevenção da tortura e da busca de aperfeiçoamento para os existentes.
Dentre as iniciativas listadas acima, destacam-se as conquistas realizadas na promoção de direitos humanos, nas parcerias, nas articulações e 
fortalecimento de redes, na sistematização e informação e conhecimento, e no enfrentamento à violação de direitos humanos.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas ao combate à violência contribuem, especialmente, para o Resultado 
Intermediário nº 72 (Assegurar o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis), conforme tabela “MMFDH e o PPA 2020-2023”, 
listada acima no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



ESTRATÉGIA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES – ENFVF

A Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares, através do Decreto nº 10.570, de 9 de dezembro de 2020, iniciou em 2021 seu 
Plano de Ação com a finalidade de aprimorar, integrar e qualificar o impacto das ações do Governo Federal sobre vínculos familiares.
O Plano de Ações da Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares foi publicado via Resolução do Comitê Interministerial da 
Estratégia - Resolução nº 1, de 30 de dezembro de 2021. O documento é composto por 40 iniciativas, que serão implementadas por meio de 
políticas públicas sobre a temática, articuladas e desenvolvidas por diversas pastas do Governo Federal.

Indicadores de Desempenho e Avaliação

Os indicadores abaixo listados se relacionam com a temática abordada pela Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares e 
apontam dados que podem auxiliar o acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNF – 01 | Número de famílias beneficiadas pelo Programa de 
Equilíbrio Trabalho-Família 

(Somatório do "nº de funcionários declarados pelas empresas 
que receberam no ano o Selo Empresa Amiga da Família, nas 
modalidades Adesão ou Empresa Amiga da Família", do "nº de 

funcionários declarados pelas empresas que foram premiadas no 
Prêmio de Boas Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família", e do “nº 

de participantes das ações de educação na temática do equilíbrio 
trabalho-família".)

R3 - Promover políticas públicas de fortalecimento 
de vínculos familiares e a perspectiva de família no 

âmbito intersetorial e interinstitucional

17 mil 115.201

SNF – 03 | Número de profissionais capacitados por ações de 
fortalecimento de vínculos familiares 

(Total de profissionais que foram capacitados por ações de 
fortalecimento de vínculos familiares)

4 mil 8.201



 A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor associadas à Estratégia 
Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares:

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Observatório Nacional da Família

R3 - Promover políticas públicas de fortalecimento de 
vínculos familiares e a perspectiva de família no âmbito 

intersetorial e interinstitucional

Planejar a gestão de interação com a sociedade e o Estado 
nas instâncias de direitos humanosProjeto Famílias Fortes

Projeto Reconecte

Coordenar a interlocução do Estado com as instâncias dos 
direitos humanos

Projeto-piloto Acolha a Vida

Projeto-piloto Família na Escola

Programa Equilíbrio Trabalho-Família

Projeto Família na Escola

Iniciativa "Partnership for Families"

 

Importa destacar que a atuação do MMFDH, com vistas ao redirecionamento da política de direitos humanos, busca transversalizar e aperfeiçoar 
as ações de fortalecimento de vínculos familiares frente a políticas setoriais de outros órgãos da administração pública federal.  Nesse sentido, 
participam do Plano o MMFDH — que preside o Comitê —, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério da Economia.
Diversas iniciativas estão em andamento, quais sejam: Aplicativo Escola Nacional da Família; Ações de educação em equilíbrio trabalho-família; 
Famílias Fortes; Coleção Família e Desenvolvimento Humano; capacitação dos aplicadores das oficinas e Aplicação das Oficinas, também inserido 
no Programa Abrace o Marajó; e Ações de preparação para o casamento civil; Projeto Família na Escola; Projeto-piloto Acolha a Vida; Selo 
Empresa Amiga da Família; Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família; e Prêmio Município Amigo da Família.
O Curso para Facilitadores do Programa Famílias Fortes já capacitou mais de 4 mil pessoas de 1.262 municípios, nas 5 regiões do país. A iniciativa 
apresenta metodologia de prevenção de comportamentos de risco entre crianças e adolescentes, como o uso de álcool e drogas, por meio do 
fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas à família contribuem, especialmente, para o Resultado Intermediário nº 
76 (Adesão a programas e projetos de fortalecimento no âmbito familiar), cuja meta foi superada para o ano de 2021 – conforme tabela “MMFDH 
e o PPA 2020-2023”, listada acima no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



PLANO DE AÇÃO DE DEFESA DAS GARANTIAS DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS INDÍGENAS  

PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PNEVCA

O MMFDH persistiu no atendimento, com absoluta prioridade, das crianças, adolescentes e jovens com a instituição do Programa Nacional de 
Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes (PNEVCA), por meio do Decreto nº 10.701, de 17 de maio de 2021.  Merece destaque 
o desenvolvimento e implementação, em parceria com os entes federativos, de políticas, programas, ações e serviços voltados para a prevenção 
e redução da violência letal.
No âmbito do PNEVCA, especialmente para crianças indígenas, foi instituído em 2021 o Grupo de Trabalho sobre Crianças e Jovens Indígenas em 
Situação de Vulnerabilidade, por meio da Portaria nº 869, de 22 de março de 2021. Fruto desse grupo de trabalho, destaca-se o Plano de Ação 
de Defesa das Garantias de Direitos das Crianças e Jovens indígenas, que envolve ações integradas entre diversos órgãos do governo federal. 
A iniciativa é composta por 38 ações e quatro eixos. São eles: capacitações e diagnósticos; ações práticas (para a redução da violência); revisão 
normativas e projetos de lei e mobilização e participação social. A execução do plano foi iniciada e será dada continuidade em 2022.

Indicadores de Desempenho e Avaliação

Os indicadores abaixo listados se relacionam com as temáticas abordadas pelo Plano de ação de defesa das garantias de direitos das crianças 
e jovens indígenas e pelo Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes – PNEVCA e apontam dados que 
podem auxiliar o acompanhamento e o desempenho das iniciativas:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNDCA – 01 | Percentual de estados participantes do Programa 
de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - 

PPCAAM 
(Índice de estados participantes do PPCAAM: (nº de estados 

contemplados/27*100) Obs.: estados participantes = com programa 
implantado e/ou mantido)

P3 - Fortalecer parcerias e diálogo com a 
sociedade civil e instituições públicas e privadas 

com foco no princípio da subsidiariedade
63% 63%

SNDCA – 04 | Capacitações gerais SNDCA 
(Número de pessoas capacitadas: Atores do sistema SGD, 

adolescentes, lideranças comunitárias, PPCAAM etc.)

P2 - Promover ações de produção e 
disseminação de conhecimento, bem como de 
ensino sobre valores e direitos humanos, com 
foco na dignidade da pessoa humana em sua 

integralidade

17.100 28.871

SNDCA – 05 | Conselheiros capacitados 
(Número conselheiros capacitados por módulo/ano) 12 mil 6.733

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.701-de-17-de-maio-de-2021-320338579


 A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionada ao Plano 
de Ação de Defesa das Garantias de Direitos das Crianças e Jovens Indígenas e do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Contra 
Crianças e Adolescentes – PNEVCA:

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Escola Nacional de Direitos da Criança e do 
Adolescente - ENDICA

P2 - Promover ações de produção e disseminação 
de conhecimento, bem como de ensino sobre 

valores e direitos humanos, com foco na dignidade 
da pessoa humana em sua integralidade

Coordenar ações de educação dos direitos humanos para todos

Escola Nacional de Socioeducação - ENS

Programa Criança Protegida

P3 - Fortalecer parcerias e diálogo com a sociedade 
civil e instituições públicas e privadas com foco no 

princípio da subsidiariedade

Coordenar a interlocução do Estado com as instâncias dos direitos 
humanos

Equipagem de Conselhos Tutelares

Pacto Nacional para Enfrentamento Violência 
Letal em Crianças, Adolescentes e Jovens

Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM)

Centro de Atendimento Integrado

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 
contra Crianças e Adolescentes

Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo

Conecta 125 Conselho Tutelar - Plataforma 
Omnichannel

P5 - Promover e estimular políticas de direitos 
humanos considerando a responsabilidade 

internacional e a integração interfederativa do 
Estado brasileiro

Monitorar a gestão de desenvolvimento e inovação institucional

Diagnóstico do SGD do Marajó
P6 - Desenvolver e articular políticas de combate 
à violação de direitos, à violência, ao preconceito, 
à discriminação e à intolerância, e aperfeiçoar os 

mecanismos de proteção e defesa da vida humana

Gerenciar a prevenção e o combate às violações de direitos 
humanosPlano de Ação de Defesa das Garantias de 

Direitos das Crianças e Jovens Indígenas



Avançando em tecnologias para proteção dos direitos das crianças e 
adolescentes, no ano de 2021, o MMFDH disponibilizou o aplicativo 
Sabe – Conhecer, Aprender e Proteger. Desenvolvido em parceria 
com a Unicef, com apoio da Fundação Abrinq, da Childhood Brasil e da 
Editora Caqui, possui o objetivo de facilitar a comunicação e o pedido 
de ajuda de crianças e adolescentes em situação de violência.

Parcerias interfederativas, como a do Pacto Nacional para redução da 
violência letal contra crianças, adolescentes e jovens têm sido realizadas 
em larga escala e aprimoradas pelos desafios postos pela pandemia. 
Para desenvolver e aplicar metodologia e estratégia de implementação 
desse Pacto, foi iniciada uma parceria com organismo internacional no 
valor de R$ 96 mil reais, visando adesão de estados para trabalhar em 
conjunto. Assim, com diversas medidas, espera-se minimizar os efeitos 
da pandemia, fortalecendo a articulação do governo federal com os 
entes federados pelo aumento do número de parceiros em prol dos 
Direitos Humanos.
A capacitação para atores estratégicos do Sistema de Garantia de 
Direitos – SGD é de suma importância para avançar na proteção 
integral da criança e do adolescente. Foram ofertadas 300 vagas em 
curso de especialização, 30 vagas em mestrado profissional, além de 
cursos totalmente online e gratuitos, obtendo mais de 16.000 inscritos 
na Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (ENDICA) 
e na Escola Nacional de Socioeducação (ENS), com investimento de R$ 
2,2 milhões.
Na sequência, houve também o lançamento do estudo diagnóstico 
sobre a atuação integrada das instâncias que compõem o Sistema 
de Garantia de Direitos (SGD) na proteção e promoção de direitos 
das crianças e adolescentes indígenas, bem como a capacitação de 
Agentes Indígenas de Saúde na garantia do aludido público.

No fim do ano de 2021, o MMFDH firmou o Projeto “Fortalecimento da 
garantia do direito à vida e da redução da violência contra crianças 
e adolescentes no Brasil” (PNUD BRA/18/024) por meio de parceria 
com o Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 
(Finatec), ligada à Universidade de Brasília (UnB), com vistas à melhoria 
no atendimento a crianças e jovens indígenas em situação de 
vulnerabilidade social.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020- 2023, as ações 
relacionadas à criança contribuem, especialmente, para os Resultados 
Intermediários nº 71 (Equipar Conselhos de Direitos) e nº 72 (Assegurar 
o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis), 
conforme tabela “MMFDH e o PPA 2020-2023”, listada acima no tópico 
“Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e 
de Governança”.
Por fim, cabe mencionar que o MMFDH mantém projetos de Cooperação 
Internacional relacionados ao Plano de defesa das garantias de direitos 
das crianças e jovens indígenas e pelo PNEVCA, com vistas à (ao):

1. Desenvolver, transferir e disseminar capacidades técnicas, 
conceituais e operativas, por meio da gestão e compartilhamento 
de redes junto aos estados e municípios brasileiros, para 
qualificar os processos de implantação e implementação dos 
Sistemas de Informação para infância e Adolescentes e projetar 
sua incidência na gestão da política de direitos da criança e do 
adolescente por meio de interface com o Observatório Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - PNUD BRA/10/007;

2. Desenvolver subsídios voltados ao fortalecimento da proteção 
integral dos direitos de crianças e adolescentes no país. Este 
objetivo será alcançado principalmente por meio da realização 
de estudos técnicos especializados, promoção de ações 



voltadas ao desenvolvimento de capacidades e fortalecimento 
institucional, fortalecimento da articulação federativa para 
promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, 
e promoção de ações de mobilização social para sensibilização 
sobre o tema - PNUD BRA 13/017;

3. Viabilizar a criação de condições adequadas ao desenvolvimento 
de diretrizes e processos de planejamento, articulação e 
comunicação para promover, garantir e ampliar direitos e 
participação de crianças e adolescentes - OEI/BRA-16/002; e

4. Fortalecer ações de garantia e promoção do direito à vida de 
crianças e adolescentes, bem como a redução da violência, 
especialmente da violência letal, contra este público no Brasil 
- PNUD BRA/18/024.



AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

A Avaliação Biopsicossocial da Deficiência é a forma de identificar as pessoas que possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual e sensorial, considerando os fatores contextuais que interagem com tais impedimentos obstruindo a sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
O objetivo dessa avaliação é facilitar o acesso a políticas públicas por meio da implantação de um sistema estruturado de acesso, multiprofissional 
e multidisciplinar, valorizando o contexto e a interação da pessoa com deficiência com o seu ambiente.
Em 2021, foi finalizada uma proposta para regulamentar o art. 2º, a respeito do Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, prevendo 
a caracterização da deficiência por meio desse novo modelo, alinhado à Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a fim 
de servir para acesso a diversas políticas públicas.

Indicadores de Desempenho e Avaliação

Os indicadores abaixo listados se relacionam com a temática abordada pela Avaliação Biopsicossocial e apontam dados que podem auxiliar o 
acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNDPD – 01 | Índice de capacitação sobre direitos das 
pessoas com deficiência patrocinados pelo MMFDH 

(Número de pessoas capacitadas – Obs.: meta cumulativa)

P2 - Promover ações de produção e disseminação de 
conhecimento, bem como de ensino sobre valores e 
direitos humanos, com foco na dignidade da pessoa 

humana em sua integralidade

80 mil 106.444

SNDPD – 02 | Artigos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 
regulamentados 

(Número total de artigos da LBI regulamentados – Obs.: 
meta cumulativa)

P4 - Aprimorar a regulamentação, a supervisão e a 
articulação das políticas dos direitos humanos 15 15

 

A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas à 
Avaliação Biopsicossocial: 



Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Cadastro-Inclusão (Cadastro Nacional de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência)

R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da 
qualidade dos serviços de proteção e promoção dos 

direitos humanos

Supervisionar as informações cadastrais dos segmentos de 
direitos humanos

Capacitações sobre acessibilidade e direitos das 
pessoas com deficiência e com doenças raras

P2 - Promover ações de produção e disseminação de 
conhecimento, bem como de ensino sobre valores e 
direitos humanos, com foco na dignidade da pessoa 

humana em sua integralidade

Coordenar ações de educação dos direitos humanos para 
todos

Avaliação Biopsicossocial
P4 - Aprimorar a regulamentação, a supervisão e a 

articulação das políticas dos direitos humanos Supervisionar a articulação das Políticas de Direitos Humanos
Regulamentação LBI

 Sobre direitos de pessoas com deficiência, três importantes artigos da 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) foram regulamentados em 2021: o art. 75, 
que trata da Tecnologia Assistiva; o Sistema Nacional de Informações 
sobre a Pessoa com Deficiência; o art. 94, que institui o Auxílio Inclusão; 
e o art. 28, inciso IV, que dispõe sobre a Educação Bilíngue de Surdos. 
Outro passo importante para estruturar as políticas voltadas a esse 
público é o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Cadastro-Inclusão), art. 92º da referida LBI.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações 
relacionadas à avaliação biopsicossocial contribuem, especialmente, 
para os Resultados Intermediários nº 71 (Equipar Conselhos de Direitos) 
e nº 72 (Assegurar o direito à vida e aos direitos humanos de populações 
vulneráveis), conforme indicado na tabela “MMFDH e o PPA 2020-
2023”, listada acima no tópico “Síntese de resultados associados com 
instrumentos da Estratégia e de Governança”.
Por fim, cabe mencionar que o MMFDH mantém projetos de Cooperação 
Internacional relacionados à Avaliação Biopsicossocial, com vistas à 
(ao):

1. Construir subsídios para melhoria dos processos de formulação 
e implementação de políticas públicas de acessibilidade e 
fortalecer a execução do Programa Nacional da Acessibilidade 
por intermédio da criação de instrumentos de informação, 
estudos, pesquisas, análises, mecanismos de mensuração de 
resultados e impactos e profissionalização de técnicos para 
a aplicação desses conhecimentos na melhoria da qualidade 
de vida da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida no 
Brasil - UNESCO 914BRZ3046;

2. Ampliar as capacidades institucionais de organizações públicas, 
privadas e não governamentais na formulação e avaliação de 
políticas e programas para as pessoas com deficiência e na 
modernização dos instrumentos e processos de classificação 
das deficiências no Brasil - OEI/BRA-15/001; e

3. Desenvolver ações voltadas à garantia e à promoção dos direitos 
das pessoas com deficiência, por meio do assessoramento 
técnico e do fortalecimento dos atores governamentais e não-
governamentais envolvidos - PNUD BRA/18/008.



PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO 

O Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio – PNEF foi lançado pelo Decreto nº 10.568, de 9 de dezembro de 2020, que instituiu o Comitê 
Intersetorial do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, constituído por 56 (cinquenta e seis) ações de enfrentamento ao feminicídio.  O 
Plano abrange o período de 2021 a 2023 e tem previsão orçamentária de R$ 510 milhões compartilhados entre diversos órgãos públicos.
Sabendo da complexidade de questões que envolvem o feminicídio, as propostas do PNEF preveem a participação de diversos atores do Poder 
Público e da Sociedade Civil. Por meio da cooperação entre diferentes órgãos e poderes, busca-se garantir a implementação do ciclo completo 
da política pública e a integralidade das ações de enfrentamento ao feminicídio.

Indicadores de Desempenho e Avaliação

O indicador abaixo listado se relaciona com a temática abordada pelo Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio e apontam dados que 
podem auxiliar o acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNPM – 01 | Implementação das Casas da Mulher Brasileira 
(Nº total de casas implementadas)

P6 - Desenvolver e articular políticas de combate 
à violação de direitos, à violência, ao preconceito, 
à discriminação e à intolerância, e aperfeiçoar os 

mecanismos de proteção e defesa da vida humana

9 7



A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas ao Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio: 

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Projeto Mais Mulheres na Política

P2 - Promover ações de produção e disseminação de 
conhecimento, bem como de ensino sobre valores e direitos 
humanos, com foco na dignidade da pessoa humana em sua 

integralidade

Coordenar ações de educação dos direitos 
humanos para todos

Projeto Qualifica Mulher

Projeto Recanto 

Projeto Salve uma Mulher

Projeto-piloto Mães Unidas

Projeto Pró-Equidade P3 - Fortalecer parcerias e diálogo com a sociedade civil 
e instituições públicas e privadas com foco no princípio da 

subsidiariedade

Coordenar a interlocução do Estado com as 
instâncias dos direitos humanos

Espaço Maternidade

Casa da Mulher Brasileira P6 - Desenvolver e articular políticas de combate à violação 
de direitos, à violência, ao preconceito, à discriminação e à 

intolerância, e aperfeiçoar os mecanismos de proteção e defesa 
da vida humana

Coordenar a interlocução do Estado com as 
instâncias dos direitos humanos

Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher

Canal Ligue 180 R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da qualidade 
dos serviços de proteção e promoção dos direitos humanos

Planejar a gestão de desenvolvimento e inovação 
institucional

 



Em que pese o PNEF ser específico sobre combate ao feminicídio, há diversas ações em andamento que se relacionam com o PNEF no sentido 
de dar assistência a mulher em suas realidades sociais para além do enfrentamento a violência, cujos resultados são apontados abaixo.
O Programa Mulher Segura e Protegida visa a integrar e a ampliar os serviços públicos existentes destinados às mulheres em situação de violência 
no âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira. Alguns espaços e equipamentos públicos 
têm recebido investimento anualmente, a saber: Casa da Mulher Brasileira (aporte em 2021 para construção de seis novas casas, no valor total 
aproximado de mais de R$ 17 milhões), Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher – NUIAM (espaço criado em delegacias) contendo equipagem 
das polícias civis e delegacias especializadas, bem como as unidades de patrulhamento especializado em violência contra as mulheres.
O Projeto Qualifica Mulher concretiza ações que promovem a autonomia da mulher, especialmente em situação de vulnerabilidade. No ano de 
2021, foram firmadas parcerias de modo a cobrir 18 (dezoito) estados, que beneficiaram mais de 96 mil mulheres, sem prejuízo das 281.300 vagas 
de capacitação ainda disponíveis.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas à mulher contribuem, especialmente, para o Resultado Intermediário nº 
72 (Assegurar o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis), conforme tabela “MMFDH e o PPA 2020-2023”, listada acima 
no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADOS

A Política Nacional de Cuidados tem o objetivo de implementar políticas públicas para pessoas em situação de dependência de cuidados e que 
necessitam de apoio para as atividades da vida diária, como alimentação, vestimenta e necessidades básicas.
A partir da formação de um grupo interministerial representado por cinco órgãos do Governo Federal, foi formalizada a proposta para a criação 
do projeto de lei para Política Nacional de Cuidados, estando na iminência de assinatura.
A comissão foi coordenada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional de Promoção 
e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), que prestou apoio técnico e administrativo e providenciou os meios necessários à execução das 
atividades.
Nesse grupo de trabalho foram considerados pelos representantes responsáveis os estudos e projetos de lei que detinham a temática do 
cuidado, assim como as informações referentes a ações e iniciativas em curso.
A Política Nacional de Cuidados será fortalecida para a promoção de campanhas educativas permanentes e pretende zelar pelo cumprimento das 
medidas previstas na legislação da saúde, da assistência social e da proteção integral a todos os segmentos vulneráveis a serem trabalhados, tendo 
como principal objetivo a implementação de políticas públicas para pessoas em situação de dependência de cuidados, isto é, que necessitam de 
apoio para as atividades da vida diária, como alimentação, vestimenta e necessidades básicas.

Indicadores de Desempenho e Avaliação

Os indicadores abaixo listados se relacionam com a temática abordada pela Política Nacional de Cuidados e apontam dados que podem auxiliar 
o acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNDPI – 01 | Índice de entregas do Programa Viver - 
Envelhecimento Ativo e Saudável 

(Número de Programas Viver implantados por ano - somatório 
dos Estados, Municípios e DF)

P2 - Promover ações de produção e 
disseminação de conhecimento, bem como de 
ensino sobre valores e direitos humanos, com 
foco na dignidade da pessoa humana em sua 

integralidade

200 35

SNDPI – 02 | Equipagem dos Conselhos do Direitos da Pessoa 
Idosa 

(Número de Conselhos atendidos por ano)

R2 - Contribuir para o acesso universal e a 
melhoria da qualidade dos serviços de proteção e 

promoção dos direitos humanos
15 43

SNDPI – 03 | Índice de habilitação de Fundos do Idoso 
(Número de fundos do idoso aptos a receber doações no ajuste 

anual do IRPF - somatório Estados, Municípios e DF)

P3 - Fortalecer parcerias e diálogo com a 
sociedade civil e instituições públicas e privadas 

com foco no princípio da subsidiariedade
700 869



A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas à Política 
Nacional de Cuidados:

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Equipagem dos Conselhos de Direitos da Pessoa 
Idosa

R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da 
qualidade dos serviços de proteção e promoção dos 

direitos humanos
Planejar a gestão de desenvolvimento e inovação institucional

Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa
P3 - Fortalecer parcerias e diálogo com a sociedade 
civil e instituições públicas e privadas com foco no 

princípio da subsidiariedade

Coordenar a interlocução do Estado com as instâncias dos 
direitos humanos

A solidariedade intergeracional ganhou destaque a partir da adesão de 18 entes estaduais e 1.650 municípios ao Pacto Nacional de Implementação 
dos Direitos da Pessoa Idosa – PNDPI, cujo principal objetivo é assumir um compromisso formal entre os governos federal, estadual e municipal a 
fim de se implementar as principais políticas públicas que visam a promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas, ações previstas no Estatuto 
do Idoso.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas a política de cuidados contribuem, especialmente, para o Resultado 
Intermediário nº 72 (Assegurar o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis), conforme tabela “MMFDH e o PPA 2020-2023”, 
listada acima no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



PROGRAMA HORIZONTES

O Programa Horizontes foi instituído pela Portaria nº 2.558, de 6 de outubro de 2020 e tem como público-alvo a população jovem brasileira de 18 
a 29 anos. O propósito principal do programa é fomentar e desenvolver o empreendedorismo resiliente e a inovação entre os jovens, com foco no 
ser humano, no fortalecimento de suas capacidades de lidar com problemas, superar obstáculos, adaptar-se às mudanças e reagir positivamente 
frente as adversidades. A execução do Programa se dá em âmbito nacional por meio de parcerias com os entes públicos subnacionais e de 
organizações da sociedade civil.

Indicadores de Desempenho e Avaliação

Os indicadores abaixo listados se relacionam com a temática abordada pelo Programa Horizontes e apontam dados que podem auxiliar o 
acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNJ – 01 | Número de jovens inscritos no Programa ID JOVEM
(Somatório do Número de jovens inscritos no Programa ID JOVEM)

R1 - Promover e articular políticas públicas de 
direitos humanos para todos, com especial 

atenção aos públicos até então invisibilizados
1.5 milhões 2.553.870

SNJ – 02 | Número de certificados emitidos para jovens no âmbito 
do Programa Horizontes

(Somatório de certificados emitidos por ano no âmbito dos 
cursos de capacitação destinados a jovens em situação de 

vulnerabilidade social no Programa Horizontes)

R1 - Promover e articular políticas públicas de 
direitos humanos para todos, com especial 

atenção aos públicos até então invisibilizados
10 mil 0

 



A tabela abaixo evidencia as principais iniciativas que contribuem para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas ao 
Programa Horizontes:

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

ID Jovem

R1 - Promover e articular políticas públicas de direitos 
humanos para todos, com especial atenção aos públicos 

até então invisibilizados

Coordenar ações de educação dos 
direitos humanos para todos

Espaços 4.0

Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE

Manual do Jovem Empreendedor Rural

Programa Horizontes

 

Em 2021, o Programa Horizontes buscou a inclusão produtiva e a promoção de autonomia financeira do jovem. Para isso, foram pactuadas as 
entregas de 49 equipamentos públicos (unidades) do Espaço 4.0 em todos os estados, com expectativa de alcance de 10 mil jovens até o ano de 
2022. 
Houve também o aperfeiçoamento do aplicativo do Programa ID Jovem destinado à divulgação de programas e notícias para a inclusão produtiva 
e social do jovem. O ID Jovem possibilita ao jovem de baixa renda o acesso a diversos benefícios como o da meia entrada em eventos culturais 
e esportivos, assim como a vagas gratuitas, ou com desconto, no sistema de transporte coletivo interestadual.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas à juventude contribuem, especialmente, para o Resultado Intermediário 
nº 72 (Assegurar o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis), conforme tabela “MMFDH e o PPA 2020-2023”, listada acima 
no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da Estratégia e de Governança”.



PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DE ENFRENTAMENTO À DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-
RACIAL 

O Programa Nacional de Promoção Étnico-Racial da Igualdade de Oportunidades e de Enfrentamento à Discriminação Étnico-Racial destina-se 
a consolidar e estimular o desenvolvimento de ações intersetoriais como estratégia de articulação, consolidação e desenvolvimento de políticas 
públicas para a promoção da igualdade de oportunidades voltadas para a população negra, albina e povos e comunidades tradicionais. A iniciativa 
deverá ser normatizada via decreto em 2022. 

Indicadores de Desempenho e Avaliação 

O indicador abaixo listado se relaciona com a temática abordada pelo Programa Nacional de Promoção Étnico-Racial da Igualdade de Oportunidades 
e de Enfrentamento à Discriminação Étnico-Racial e apontam dados que podem auxiliar o acompanhamento e o desempenho da iniciativa:

Indicador Objetivo Estratégico Meta Resultado 2021

SNPIR – 02 | Somatório da Adesão dos Entes Federados ao 
Sistema SINAPIR 

(Número acumulado de adesões de Estados e Municípios ao 
Sistema SINAPIR)

R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da 
qualidade dos serviços de proteção e promoção dos 

direitos humanos
132 173

SNPIR – 03 | Índice de construção de cisternas para famílias 
quilombolas 

(Número total acumulado de cisternas construídas em 
comunidades quilombolas)

R1 - Promover e articular políticas públicas de direitos 
humanos para todos, com especial atenção aos 

públicos até então invisibilizados
  3.857  3.101



A tabela abaixo evidencia a principal iniciativa que contribui para o atingimento das metas relativas à cadeia de valor relacionadas ao Programa 
Étnico-racial: 

Iniciativa Objetivo estratégico Cadeira de valor

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial

R2 - Contribuir para o acesso universal e a melhoria da 
qualidade dos serviços de proteção e promoção dos 

direitos humanos
Supervisionar a articulação das Políticas de Direitos HumanosPrograma Nacional de Apoio à Captação de 

Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de 
Acesso à Água - Prog. Cisternas - Oportunidade 

para Todos

 
Em que pese o Programa de igualdade racial ainda estar em processo de elaboração, há diversas ações em andamento que se relacionam com 
o Programa, cujos resultados são apontados abaixo. 

Foi ratificada a Convenção Interamericana contra Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância no ano de 2021. Diversas 
recomendações internacionais foram incorporadas ao planejamento de políticas de direitos humanos, em observância à Revisão Periódica 
Universal (RPU) da ONU. 
Articulações interfederativas também têm sido realizadas com vistas ao enfrentamento ao racismo e ao combate à discriminação étnico-racial, 
bem como à promoção da igualdade de oportunidades. Estima-se a normatização nesses termos, que deverá contar com as contribuições da V 
Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CONAPIR, convocada pelo Decreto 10.774, de 23 de agosto de 2021.
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as ações relacionadas à igualdade étnico-racial contribuem, especialmente, para os Resultados 
Intermediários nº 71 (Equipar Conselhos de Direitos) e nº 72 (Assegurar o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis), 
conforme indicado na tabela “MMFDH e o PPA 2020-2023”, listada acima no tópico “Síntese de resultados associados com instrumentos da 
Estratégia e de Governança”.
Por fim, cabe mencionar que o MMFDH mantém projetos de Cooperação relacionados à Programa de Promoção Étnico-racial, com vistas à:

1. Apoiar o desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais de matriz africana, por meio 
da realização de mapeamentos socioeconômicos participativos de seus territórios, do fortalecimento do Sistema de Monitoramento de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SMPPIR e da elaboração de instrumentos para orientação, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas, com vistas a subsidiar e aprimorar ações de inclusão social para estes segmentos sociais, promover a melhoria de sua 
qualidade de vida e contribuir com a redução das desigualdades raciais no país- PNUD BRA/13/020.



Desafios remanescentes e próximos passos

O principal desafio enfrentado por uma instituição que tem a promoção 
e a defesa dos direitos humanos como competência diz respeito a 
natureza da temática, que se relaciona com toda e qualquer política 
setorial referente aos direitos fundamentais. Isso se intensifica quando 
se trata “direitos humanos” da forma que esta Gestão determinou: de 
maneira universal, sem seletividade de destinatários. Isso resulta em 
um cenário praticamente ilimitado de possibilidades de atuação. 
Assim, caso haja interesse público e político, é possível ter a participação 
do MMFDH na construção de todas as políticas públicas referentes 
aos direitos fundamentais (vide Constituição Federal, artigo 5º). Esta 
peculiaridade, que fez parte do ano de 2021 em diversas ocasiões, 
exige uma capacidade diferenciada de articulação interministerial por 
parte do MMFDH, assim como confere esforços empreendidos pela 
pasta que não são exatamente mensuráveis por serem, em sua maioria, 
contribuições técnicas em termos de abordagem quanto aos direitos 
fundamentais.
Em desdobramento desta circunstância, o MMFDH trabalha em diversas 
iniciativas que dependem, majoritariamente, dos demais órgãos 
públicos, o que gera limitações de governança e execução orçamentária 
sobre as ações. Em que pese existirem inúmeras pactuações e intenção 
política, inclusive via instrumentos formais, parte dos esforços deste 
Ministério se traduz na influência sobre o desenho e na implementação 
da política pública de órgãos setoriais. 
A principal medida em vista ao enfrentamento desta situação é o 
alinhamento da Pasta junto aos órgãos centrais da Administração 
Pública, como a Casa Civil e a Presidência da República - detentores 
da responsabilidade e da estrutura de integração das ações 
governamentais. A partir do Planejamento Estratégico Institucional, 

cujos objetivos apontam no sentido da observância da transversalidade, 
o MMFDH busca, constantemente, o suporte e a governança trazida 
pelos referidos órgãos.
A conjuntura de parcerias, articulações e desafios de governança 
interministeriais vem sendo realidade ao menos desde 2019 aos 
gestores do MMFDH, sendo potencializado pelas demandas trazidas 
pela pandemia Covid 19, cujos resquícios perduraram em 2021. Em 
decorrência da pandemia, vários entes federativos – parceiros em 
diversas iniciativas com o MMFDH –, ainda se encontravam com 
dificuldade para a retomada de algumas iniciativas. Como medida, 
o Ministério vem buscando a otimização dos serviços aos cidadãos 
por meio da implementação de plataformas digitais para fortalecer o 
sistema de direitos humanos, facilitando o acesso às informações e a 
adesão de entes federativos às políticas federais.
Para o ano de 2022, haverá a continuidade de diversas iniciativas 
estratégicas e de grande complexidade. Dentre essas iniciativas, está 
contemplada na Política Nacional de Cuidados o Programa Viver - 
Envelhecimento Ativo e Saudável – Equipagem/Manutenção, com 
investimento aproximado de R$ 940 mil; a Equipagem dos Conselhos 
de Direitos da Pessoa Idosa, com previsão de investimento de R$ 1,8 
bilhão; e o Pacto Nacional de Implementação da Política de Direitos da 
Pessoa Idosa, com investimento previsto de R$ 1,7 bilhão.
Uma importante iniciativa em defesa da mulher, vinculado ao Plano 
Nacional de enfrentamento ao Feminicídio, será a implantação de 14 
NUIAMS – Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em alguns estados 
da federação. Espera-se alcançar o atendimento a 14 mil mulheres, com 
previsão de investimento de R$ 20 milhões. Outra importante iniciativa é 
a Casa da Mulher Brasileira, que será estendida aos estados do Espírito 
Santo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, com investimento previsto 
de R$ 4 milhões e com pretensão de beneficiar 550 mil mulheres. 



Adicionalmente, para o ano de 2022, com ações de promoção da 
autonomia econômica da mulher em situação de vulnerabilidade, o 
Projeto Qualifica Mulher prevê a realização de parceiras para viabilizar 
capacitações que beneficiarão 125 mil mulheres, assim como para 
capacitação em Manejo Florestal Comunitário no âmbito do Projeto 
Mulheres Escalpeladas, com investimento de 20,4 milhões.
A iniciativa aderente ao Projeto Famílias Fortes, – vinculada ao Plano de 
Ações da Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares 
–, terá continuidade em 2022, com foco no desenvolvimento de 
vínculos parentais e habilidades sociais, fortalecendo a comunicação 
e resolução de conflitos familiares, por meio de metodologia baseada 
em encontros semanais; estima-se um alcance de 17 mil famílias e 
investimento de R$ 2,2 milhões. O Projeto Reconecte busca em 2022 
a continuidade das ações de fortalecimento das relações sociais na 
família, utilizando recursos tecnológicos de forma inteligente, com 
alcance estimado de 12 mil famílias e investimento de R$ 1,1 milhão. 
Importa mencionar o Projeto Família na Escola, lançado em outubro 
de 2021, que tem como foco o estímulo de parceria entre a família e 
a escola, promovendo ações conjuntas de formação de habilidades 
parentais positivas; estima-se o alcance de 7 mil famílias e investimento 
de R$ 1,1 milhão. Outra iniciativa é o Programa de Equilíbrio Trabalho-
Família, que busca fomentar o equilíbrio entre responsabilidades 
familiares e profissionais, se desmembrando nos componentes: a) 
Ações de Educação em Equilíbrio Trabalho-Família; b) Selo Empresa 
Amiga da Família; e c) Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-
Família, estimando-se o alcance de 22 mil famílias e investimento de R$ 
500 mil.
Para a proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, 
haverá a continuidade do Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). O Programa está 

atuante em 19 (dezenove) estados e há previsão de inserção em mais 
2 (dois) estados no ano de 2022, com expectativa de investimento de 
R$ 18 milhões. Também estima-se alcançar 37.900 atores estratégicos 
que atuam no Sistema de Garantia de Direitos (SGD), objetivando 
melhorar os atendimentos nos estados e municípios. As capacitações 
ocorrerão por meio da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (ENDICA) e na Escola Nacional de Socioeducação (ENS), 
com investimento previsto de R$ 2,2 milhões.
Agregado às ações em proteção aos adolescentes, o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (Sinase) provisionará novas vagas para 
atendimento às medidas socioeducativas, por meio de instrumentos 
firmados com instituições públicas e privadas sem fins lucrativos para 
execução de obras para abertura de 142 vagas, com alcance estimado 
de 4.527 adolescentes e investimento de R$ 5,4 milhões. 
Com enfoque para os jovens, no âmbito do Programa Horizontes, o 
projeto ID  Jovem terá continuidade na prestação de serviço público 
a partir da emissão virtual de documento gratuito que possibilita ao 
jovem de baixa renda o acesso a diversos benefícios, como desconto 
de 50% em cinemas, teatros, shows e outros eventos artístico-culturais 
e esportivos, duas vagas gratuitas e duas vagas com 50% de desconto 
no transporte interestadual, por veículo, embarcação ou comboio 
ferroviário na categoria convencional, isenção do pagamento de taxa 
para emissão de Carteira de Identidade Estudantil e a oferta do curso 
EaD em “Formação em Políticas Públicas para Juventude” - capacitação 
de aproximadamente 1 mil Gestores nos âmbitos estadual, municipal 
e distrital, estendido também para coordenadores, conselheiros de 
juventude e servidores públicos.
No enfrentamento da violação de direitos, em 2022 será entregue a 
Plataforma Conecta 125, que envolve a contratação da tecnologia Onmi 
Channel, que permitirá o contato direto entre o cidadão e o conselheiro 



tutelar de sua localidade, com investimento de R$ 2 milhões e alcance 
de 900 mil atendimentos e 1,2 milhão de informações disseminadas.
Com a atenção voltada à pessoa com deficiência, almeja-se a 
implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência 
(SISDEF), uma plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde, com 
investimento previsto de R$ 2,5 milhões; e integrado ao Cadastro-
Inclusão. Haverá o desenvolvimento do certificado de pessoa com 
deficiência; o desenvolvimento de API para integração de políticas 
públicas. O Sistema de Avaliação Biopsicossocial será aperfeiçoado e 
haverá forte atuação do MMFDH para a continuidade da regulamentação 
da LBI – Lei Brasileira de Inclusão.
Para o enfrentamento ao racismo e outras discriminações, há a previsão 
de curso em Formação Continuada de professores para o “Projeto 
Igualdade Racial Nas Escolas”, por meio da plataforma AVAMEC, com 
investimento previsto de R$ 480 mil.
Uma importante iniciativa em defesa dos direitos humanos está 
o Programa de Fomento à Implantação de Unidades Interligadas, 
com enfoque nos municípios mais carentes, que visa a auxiliar na 
implementação de postos de atendimento do cartório dentro das 
maternidades, com acesso ao sistema de Registro Civil, objetivando o 
registro imediato das crianças recém-nascidas de forma gratuita, com 
investimento previsto de R$ 1,5 milhão.
Por fim, indica-se a continuidade das ações prioritárias listadas no 
Portfólio estratégico, tratado na seção Prioridades estabelecidas para 
o atingimento das metas destacando a consolidação das Políticas 
Nacionais de Vítimas de Violência e de Cuidados, bem como a 
execução do Plano de Ação do Programa Abrace o Marajó 2020-
2023. Até dezembro de 2022, estão previstas reformas de unidades 
de saúde, com investimento de R$ 850 mil; ampliação da Unidade 

Especializada de Saúde em Breves, no valor de R$ 1,1 milhão; e 
projeto de prevenção, controle e eliminação à malária, com recursos 
na ordem de R$ 12,9 milhões. Espera-se que, até 2023, mais R$ 720 
milhões sejam destinados para execução de 133 iniciativas voltadas à 
geração de empregos, promoção da dignidade, educação e saúde da 
população local.




