
 
 

Esta ferramenta foi elaborada pelo PNUD para analisar 
o portfólio de ações para os países. Ela pode ser usada 
para selecionar temas importantes para o país e ações 
que o governo fez no passado, que faz no presente 
ou que poderá fazer no futuro para tratar do problema 
em questão.

Use essa ferramenta para analisar o portfólio de 
projetos, atividades e ações existentes e identificar 
oportunidades para o problema ou desafio que se quer 
solucionar. Analisar seu portfólio pode ser útil sempre 
que for necessário identificar e priorizar agendas 
estratégicas.

Responda a cada uma das perguntas, tendo em 
vista o contexto do passado, presente e futuro 
para a sua instituição, o governo e o país. Você 
também pode adaptar a ferramenta para o 
contexto do seu problema específico;

Desenhe linhas de conexão entre as perguntas 
e respostas e as políticas e projetos que estão 
relacionados uns aos outros;

Discuta, com base nos temas mais estratégicos, 
as lacunas que você encontrou com o grupo e, 
sobretudo, as lacunas que você identificou para 
o futuro. Dos desafios atuais do Brasil e daquilo 
que o governo e a sua instituição já realizaram, o 
que ainda não foi feito ou poderia ser melhorado 
em relação ao seu problema principal?

Registre todos os resultados dessa discussão 
e as ideias que surgirem desse exercício de 
cocriação.

O QUE É?

PARA QUE SERVE E QUANDO USAR?/

COMO USAR?
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Quais são as principais 
questões que o país tem 

lutado nos últimos 10 anos?

O que a sua instituição 
está fazendo atualmente 

para resolver essas 
questões ou para ajudar 

o governo? Quais projetos 
abordam essas questões?

Como a sua instituição está se 
preparando para enfrentar essas 

questões ou ajudar o governo? 
Quais conhecimentos  

e habilidades são necessários?

O que o governo fez 
para lidar com essas 

questões? Que métodos 
ou políticas foram 
implementadas?

O que o governo faz 
para resolver essas 

questões? Que métodos 
ou políticas estão sendo 

implementadas?

Como o governo está se 
preparando para lidar com essas 
questões futuras? Que métodos 

estão sendo investigados ou 
quais habilidades estão sendo 

desenvolvidas?

Qual foi a resposta da 
sua instituição para  

essas questões? Quais 
projetos foram iniciados 

para abordar essas 
questões?

Quais são os principais 
problemas com os quais 

o país está lutando 
atualmente?

Quais são os principais 
problemas que o país enfrentará 

nos próximos 20 anos?
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