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A Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva 
Urbana – SENISP foi criada a partir da instituição do 
Ministério da Cidadania, em 2019, com o objetivo de 

incentivar a integração, o protagonismo e a participação 
das famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade 

social.



Competências da SENISP

- Promover a inclusão produtiva dos beneficiários dos 
programas sociais do Governo Federal;

- Coordenar as ações governamentais;

- Articular parcerias públicas e privadas;

- Incentivar o protagonismo social do público de baixa 
renda.



A atuação da SENISP está focada na população 
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal, com prioridade para o público 
em situação de pobreza e extrema pobreza, 

especialmente os beneficiários do Programa Bolsa 
Família.



Para coordenar as atividades 
governamentais e estimular a 

parceria público/privada foi criado o 
Plano Progredir, conjunto articulado 
de ações de inclusão produtiva para 

os inscritos no Cadastro Único.



O Plano incentiva, localiza e 
multiplica oportunidades de 
inclusão produtiva e mobiliza 

o público do CadÚnico, 
promovendo a emancipação 

socioeconômica e o
protagonismo social das 
famílias de baixa renda.



O Plano Progredir está alinhado com a Agenda dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

ODS 2030



Intermediação 
de mão de obra

Qualificação 
profissional

Empreendedorismo

Eixos do Plano Progredir 



Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social

Para promover a inclusão em todo o território nacional e ampliar a 
parceria público/privada foi construída uma Rede de Parceiros, com 

adesão voluntária e não onerosa, que tem como objetivos a  
qualificação profissional, a promoção de emprego, o fomento ao 

empreendedorismo e a mobilização de público.  Órgãos e Gestores 
públicos também participam da Rede, ampliando a oferta de 

oportunidades para as demandas sociais nos municípios



Rede de 
Parceiros do 
Desenvolvimento
Social

758 parceiros 
públicos

e privados



PORTAL 
PROGREDIR

http://mds.gov.br/p
rogredir



Objetivos Portal Progredir



O Progredir é um instrumento 
para ampliar as oportunidades 

de inclusão produtiva e 
promover mais cidadania!

Obrigada!!
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