
Congresso Brasileiro de Gestores de Agropecuária

Brasília, 7 de novembro de 2019.

A integração regional como forma de 
desenvolvimento dos municípios



A abordagem adotada:

§ O conceito de Desenvolvimento Regional está associado à ativação de potenciais de 
crescimento econômico em regiões onde esses processos são incipientes, estão 
desarticulados ou são concentradores de capital físico e humano. 

§ Logo, o desenvolvimento regional pressupõe estimular processos de geração de 
riquezas. Mas o processo de geração de riquezas no território embute, em si mesmo, 
uma tendência à concentração. 

§ Por isso, na abordagem de desenvolvimento adotada, há que se considerar o cuidado 
com o transbordamento do dinamismo e a inserção de parcelas de população 
situadas à margem dos processos econômicos. 

Seu princípio é aliar COMPETITIVIDADE e EQUIDADE.

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL



§ Finalidade é reduzir as desigualdades
econômicas e sociais, intra e interregionais,
mediante a criação de oportunidades de
desenvolvimento que resultem em crescimento
econômico, geração de renda e melhoria da
qualidade de vida da população.

§ Abordagem territorial, abrangência nacional e
atuação em múltiplas escalas.

§ Escalas geográficas de atuação:

i. Macrorregional (prioridade para Norte, Nordeste e
Centro-Oeste);

ii. Sub-regional (incluindo Sul e Sudeste);
iii. Sub-regiões especiais (Semiárido, Faixa de

Fronteira e Rides).

NOVA PNDR



OBJETIVO 1.
CONVERGÊNCIA

Reduzir as diferenças no nível de

desenvolvimento e na qualidade de vida entre

e intra as regiões brasileiras, promovendo a

equidade no acesso a oportunidades de

desenvolvimento para os territórios e as

pessoas que neles vivem.



OBJETIVO 2.
COMPETITIVIDADE 
REGIONAL E GERAÇÃO DE  EMPREGO 
E RENDA

Estimular ganhos de produtividade 

e aumentos da competitividade 

regional, sobretudo em regiões que 

apresentem declínio populacional e 

elevadas taxas de emigração



OBJETIVO 3
AGREGAÇÃO DE VALOR E  
DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Nas áreas com forte especialização na produção de

commodities agrícolas e/ou minerais



OBJETIVO 4. 
CONSTRUÇÃO  CIDADES 
POLICÊNTRICA

Construir uma rede de cidades mais 

equilibrada, com maior  harmonia entre 
os diferentes níveis hierárquicos, 

identificando e  fortalecendo polos, em 
diferentes escalas, que possam operar  

como vértices de uma rede policêntrica

que contribua para a  desconcentração e 

interiorização do desenvolvimento



PLANOS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO 
• Pela primeira vez desde a publicação da CF de 1988: encaminhamento do Planos
Regionais (PRDNE, PRDA e PRDCO) ao Congresso Nacional.

• Prazos:
o Fevereiro, Março e Abril de 2019: elaboração dos Planos por Sudene, Sudam e
Sudeco e revisão pelo MDR;

o Abril e Maio de 2019: apreciação dos Planos pelos Governadores;
o Maio de 2019: aprovação dos Planos em reuniões do Condel (Recife, Belém e
Brasília);

o Junho de 2019: envio dos Planos à Presidência da República;
o Até novembro de 2019: encaminhamento dos Planos para apreciação pelo
Congresso Nacional.



PRDA

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO
REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS

PLANO DA AMAZÔNIA

“Promoção e valorização da biodiversidade amazônica como 
elemento indutor do desenvolvimento regional, através da 

integração e da diversificação da base produtiva.” 

Destaque para a aposta estratégica para o ciclo de planejamento 
2020-2023



APOSTA ESTRATÉGICA NO FUTURO
VVaalloorriizzaarr  oo  qquuee  oo  NNoorrddeessttee  tteemm  ddee  ppoossiittiivvoo  ppaarraa  aa  eeccoonnoommiiaa  ddoo  
ssééccuulloo  XXXXII  ee  eennffrreennttaarr  aass  hheerraannççaass  aaccuummuullaaddaass  nnoo  ssééccuulloo  XXXX..

INOVAÇÃO
REGIÕES INTERMEDIÁRIAS

“Fortalecimento das redes de cidades intermediárias como
âncora para os sistemas inovativos e produtivos locais para sua
área de influência”.

PLANO DO NORDESTE



Apresentação > RREEGGIIÕÕEESS  
IINNTTEERRMMEEDDIIÁÁRRIIAASS

# Municípios-polo UF População estimada [2018]     
     

1 BACABAL MA 104.633   
2 CAXIAS MA 164.224   
3 IMPERATRIZ MA 258.016   
4 PRESIDENTE DUTRA MA 47.567   
5 SANTA INÊS MA 88.590   
6 BOM JESUS PI 24.960   
7 CORRENTE PI 26.575   
8 FLORIANO PI 59.840   
9 PARNAÍBA PI 152.653   
10 PICOS PI 78.002   
11 SÃO RAIMUNDO NONATO 

 
PI 34.535   

12 CRATEÚS CE 74.982   
13 IGUATU CE 103.255   
14 JUAZEIRO DO NORTE CE 271.926   
15 QUIXADÁ CE 87.116   
16 SOBRAL CE 206.644   
17 CAICÓ RN 67.554   
18 MOSSORÓ RN 294.076   
19 CAJAZEIRAS PB 61.776   
20 CAMPINA GRANDE PB 407.472   
21 PATOS PB 106.984   
22 SOUSA PB 69.161   
23 CARUARU PE 356.872   
24 PETROLINA PE 343.865   
25 SERRA TALHADA PE 85.774   
26 ARAPIRACA AL 230.417   
27 ITABAIANA SE 94.696   
28 BARREIRAS BA 153.831   
29 FEIRA DE SANTANA BA 609.913   
30 GUANAMBI BA 84.014   
31 ILHÉUS BA 164.844   
32 IRECÊ BA 72.386   
33 ITABUNA BA 212.740   
34 JUAZEIRO BA 215.183   
35 PAULO AFONSO BA 117.014   
36 SANTO ANTÔNIO DE JESUS BA 100.605   
37 VITÓRIA DA CONQUISTA BA 338.885   
38 MONTES CLAROS MG 404.804   
39 TEÓFILO OTONI MG 140.235   
40 COLATINA ES 121.580   
41 SÃO MATEUS ES 128.542   

 População Total: 6.677.041

REGIÕES 
INTERMEDIÁRIAS



PRDCO
Aposta estratégica para o ciclo de planejamento 2020-2023:

PLANO DO CENTRO-OESTE

“Promoção de agregação de valor e diversificação econômica 
sustentável nas regiões com forte especialização em 

commodities, priorizando a atuação nas cidades médias e em 
sua área de influência.” 



INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO

AGRICULTURA IRRIGADA
• Identificação de territórios para 

implantação de Polos de agricultura 
irrigada, integrado com os atores 
locais.

• Polos de Irrigação priorizados:
– Cristalina (GO);
– Santa Maria (RS);
– Alto Araguaia (
– Oeste da Bahia (BA).

• Reúso de água na irrigação;
• Reconversão de sistemas de irrigação;
• Energias alternativas.

ROTAS DE INTEGRAÇÃO NACIONAL
• Redes de arranjos produtivos locais, 

associados a cadeias produtivas 
capazes de promover a inclusão 
produtiva e o desenvolvimento 
sustentável das regiões brasileiras 
priorizadas pela PNDR (Portaria nº 
80/2018).



ATUAÇÃO TERRITORIAL DA SDRU
Estruturação Produtiva INFRAESTRUTURA E 

Estruturação Produtiva



TERRITORIALIDADE DA FRONTEIRA

ARCOS FRONTEIRIÇOS TIPOLOGIA PNDR NA FF



Integração setorial
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município

Temas transversais
+ MUDANÇAS CLIMÁTICAS

+ DEMOGRAFIA

+ SEGURANÇA

+ EQUIDADE SOCIAL

+ “TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL”

POLÍTICA URBANA NO BRASIL: A VISÃO DO MDR



A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OS MUNICÍPIOS

A Nova Agenda 
Urbana possui uma 
abordagem orientada 
à ação, visando 
melhorar a qualidade 
da urbanização e se 
alicerça em cinco 
pilares 

Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano 

Legislação Urbana - Regras e 
regulamentos 

Planejamento e Desenho Urbano 

Economia Urbana e Finanças 
Municipais 

Extensões/Renovações Urbanas 
Planejadas



CIDADES INTELIGENTES

v Pactuar visão sobre “cidades 

inteligentes” no contexto 

Brasileiro 

v Construir diretrizes para 

implementação de projetos de 

“cidades inteligentes” pelos 

municípios

v Orientar e articular políticas, 

programas, iniciativas e 

investimentos públicos, a partir 

de uma visão comum



DIAGNÓSTICO: Déficit institucional e fiscal dos municípios constitui desafio a ser superado. 
Mais de 80% dos pequenos municípios apresenta completa dependência do FPM. Necessária 
ação continuada (recursos anuais) incidente nas cidades polo de regiões geográficas 
intermediárias e suas áreas de influência.

FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DOS 
ENTES SUBNACIONAIS

Programa + MUNICÍPIOS



Avançado

Intermediário

Básico

Serviços com Inteligência Artificial
Governo eletrônico de Serviços

Investimento em fontes alternativas de energia
Modernização gestão territorial

Tramitação eletrônica de documentos
Central de atendimento integrada

Elaboração de Planos municipais

Sistema de Gestão Integrado
Georreferenciamento

Cadastro multifinalitário
Conectividade

Melhoria da 
arrecadação

Fortalecimento 
Institucional 

Aprimoramento 
no Atendimento 
ao Cidadão

Cidades Inteligentes
Ambiente de negócios 
desburocratizado

Exemplo de contratações
por camadas de prioridade



RECURSOS REEMBOLSÁVEIS

Orçamento Geral da União

Orçamento dos Estados do 
Nordeste

RECURSOS NÃO - REEMBOLSÁVEIS

AGENTES

Agências de 

Fomento

NDB, BID, 
Banco Mundial 

e outros

Caixa 

Econômica 
Federal

BNB BNDES Banco do 

Brasil

MODELOS E FONTES DE INVESTIMENTO A SEREM ESTIMULADAS

Concessões Públicas;

Parcerias Público-Privadas (incluindo modelos inovadores);
Mercado de capitais, fintechs;

Fundos de investimentos setoriais; 
Fundos climáticos e de inclusão social.

FINANCIAMENTO



Adriana Melo Alves
Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano

Setor de Grandes Áreas Norte, 906 Módulo F, Bloco A, Sala 201
Brasília/DF - CEP 70 790-060

Telefone: (61) 2034-5633
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