
A organização  

O Progrma das Nações Unidas (PNUD) para o 
desenvolvimento que tem como objetivo promover o 
desenvolvimento e o combate a pobreza no mundo. 
Fundado em 1965, o PNUD também elabora diversos 
estudos a respeito da situação mundial em relação a 
pobreza e pautas a respeito de desenvolvimento 
sustentável, com o intuito de melhorar a condição de vida 
nos 166 países o qual o órgão atua. O maior feito do 
organismo foi eleborar os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, que possuia por finalidade desenvolver o 
mundo através de 8 objetivos para 2015. Nesse objetivos  
estão melhorias da condição de vida do ser humano, 
redução da fome, redução da mortalidade infantil, 
melhorar o sistema de educação das nações e demais 
outros objetivos que aumentariam  a qualidade de vida no 
ambiente internacioanal  

 

PNUD e problemas de nutrição 

O primeiro objetivo do milênio proposto pelo PNUD foi a 
redução pela metade da probreza e da fome no cenário 
global, isso faz com que a preocupação do órgão com a 
questão da nutrição mais evidente. A intenção e reduzir a 
desnutrição tanto em adultos quanto em crianças.  No caso 
das crianças, o inderesse na redução da fome e desnutrição 
também ajudará a cumprir a quarta meta que é a redução 
da mortalidade infantil. Quanto a obesidade, o PNUD 
entente que também é um elemento que afenta na 
qualidade de vida do ser humano e deve ser combatido. 
Apesar de não estar esse tópico estar explicito nos 
objetivos do milênio, o órgão tem total atenção durante os 
debates e negociações internacioanais.  

 

 

O PNUD e produção de alimentos 

Esse tópico não é tratado de forma detalhada pelo o PNUD, 
mas se o uso ilícito de agrotóxicos afeta a qualidade de vida 
da população gloal, isso deve ser combatido na visão da 
organização. Para o órgão, a qualidade da alimentação 
influencia muito no desenvolvimento, tanto de adultos 
quanto de crianças, por isso, iria contra seus princípios.  

Dossiê 
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