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APRESENTAÇÃO  

DO CADERNO DE PROPOSTAS 

 
Este Caderno é o registro do amplo processo de mobilização feito na I CNDR nas etapas 

preparatórias da Conferência.  Foram enviadas 800 propostas para serem debatidas na Etapa 

Nacional da CNDR, e nesse documento são apresentadas as propostas sistematizadas, para 

facilitar as conversas dentro dos Grupos de Trabalho. 

O trabalho de sistematização revelou grande diversidade nas proposições priorizadas 

nas etapas estaduais e macrorregionais, uma vez que existem demandas muito específicas em 

cada região do país. Essa diversidade característica do nosso país reflete no desenvolvimento 

regional e representou um imenso desafio para a sistematização dos princípios e diretrizes.  

A CNDR trabalhou seguindo a metodologia da priorização, para termos clareza sobre 

quais devem ser os focos estratégicos para nossos princípios/diretrizes em relação à Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional. Este Caderno continua trabalhando com esta 

metodologia, já que na Etapa Nacional o grande trabalho a ser feito pelos delegados é priorizar 

e qualificar as propostas para chegarmos aos 20 princípios finais deste processo e a 

hierarquização de até 96 diretrizes. 

As propostas sistematizadas estão organizadas por princípios ou eixos temáticos e 

subtemas, tendo sido agrupadas desta forma, para facilitar o debate sobre ideias que tratam 

de nuances diferentes ou semelhantes da mesma questão. 

 

SOBRE A SISTEMATIZAÇÃO 

 
O trabalho da sistematização constou das seguintes fases: 

 

• Recebimento dos relatórios de todas as etapas preparatórias, fase encerrada em 30 de 

novembro de 2012l; 

• Identificação das propostas segundo a sigla da unidade da federação ou da 

macrorregião, a ordem de priorização do princípio ou diretriz, o eixo temático da 

diretriz, indicado originalmente nos relatórios das Conferências Estaduais e 

Macrorregionais; 

• Classificação e agrupamento das propostas por subtema; 

• Deslocamento das diretrizes dos eixos temáticos propostos na priorização para outros 

julgados mais pertinentes pela equipe de sistematização; 

• Análise do conteúdo de cada categoria para convergência das propostas;  

• Desmembramento das propostas, caso os assuntos tratados sejam pertinentes a mais 
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de um subtema ou eixo temático; 

• Mesclagem de propostas com redação similar e com temas próximos e geração das 

redações finais. 

 

Todas as propostas priorizadas nas etapas estaduais e macrorregionais foram aproveitadas 

na sistematização, ou seja, nenhuma proposta foi descartada. Quando não houve possibilidade 

de convergência entre as proposições, o princípio ou a diretriz foi mantido em sua redação 

original, compondo o Caderno de Propostas. Ao final, as 800 propostas recebidas foram 

sistematizadas em 362 propostas, sendo 66 princípios e 296 diretrizes.  

Uma novidade do Eixo Temático IV – Vetores de Desenvolvimento Regional Sustentável foi 

o surgimento da Vertente Sustentabilidade Ambiental, que não constava do texto de 

referência da Etapa Estadual. A vertente foi criada pela sistematização, para agrupar propostas 

desta temática priorizadas soberanamente na fase preparatória. 

As propostas contidas nesse Caderno permitem identificar de quais Etapas as propostas 

surgiram, basta observar o código contido abaixo das propostas.  Cada código é composto pela 

sigla do estado ou macrorregião de origem, uma letra informando se é princípio ou diretriz, a 

ordem de prioridade da proposta em sua etapa de origem e ainda, o número do eixo temático 

(em algarismos romanos) quando diretriz. Veja no exemplo a seguir: 

 
 

Exemplo 1: 

AC. P3 

 

 

 

Exemplo 2: 

PA.D5.IV 

 

 

 

 

 

 
 

UF 

Diretriz priorizada em 5
o
. lugar 

Eixo 4 UF 

UF 
Princípio priorizado em 3

o
. lugar 
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PRINCÍPIOS 

 

66 PRINCÍPIOS 

Diversidade territorial, cultural e ambiental – 5 
propostas 
Participação e controle social – 5 propostas 
Gestão articulada – 8 propostas 
Sistema de governança – 5 propostas 
Gestão governamental – 8 propostas 
Educação – 7 propostas 
Gestão territorial – 4 propostas 
Competitividade-equidade – 3 propostas 
Financiamento – 4 propostas 
 

Cadeias produtivas e APLs (Arranjos 
Produtivos Locais) – 2 propostas 

 Orçamento – 4 propostas 
Infraestrutura – 1 proposta 
Regularização fundiária – 2 propostas 
Redes de cidades – 2 propostas 
Desenvolvimento sustentável – 2 propostas 
Políticas públicas – 2 propostas 
Empreendimentos de pequeno porte – 1 
proposta 
Ciência, tecnologia e inovação – 1 proposta 

 

 

Proposta P1: Diversidade territorial, cultural e ambiental 

Desenvolvimento Regional inclusivo e solidário, com respeito e valorização da 

diversidade cultural, ambiental, territorial, dos saberes populares, das identidades, 

das vocações econômicas e das potencialidades regionais, dos legados históricos dos 

municípios, estados e comunidades locais, bem como dos pactos federativos, 

incorporando as dimensões da sustentabilidade - institucional, ambiental, 

econômica e social - e perseguindo a competitividade e a equidade de 

oportunidades.  

AL.P5; CE.P4; GO.P5; MA.P2; MA.P4; MT.P5B; NE.P5; PA.P1; PI.P3; PI.P4; PR.P14; RJ.P12; RJ.P14; RS.P1; S.P5; SD.P2; SD.P4; SE.P4; 

SP.P19; SP.P20 

Proposta P2: Diversidade territorial, cultural e ambiental. 

Respeito à diversidade cultural, à vocação econômica, às potencialidades e carências 

como elementos formuladores e balizadores das políticas públicas. 

SE.P5 

Proposta P3: Diversidade territorial, cultural e ambiental 

Respeito às diversidades regionais e de gênero, estabelecendo critérios de 

distribuição de recursos que favoreçam as regiões com menor índice de 

desenvolvimento e a equidade de gênero, incentivando a organização produtiva das 

mulheres e tornando as políticas públicas mais acessíveis. 

RO.P2 
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Proposta P4: Diversidade territorial, cultural e ambiental 

Respeito e valorização da diversidade territorial (ambiental, social, cultural e 

econômica) de cada região, com suas especificidades, dentro do campo do respeito 

às diferenças históricas de contexto, de raça, de gênero, de geração, bem como 

estruturais dos territórios, estados e regiões, em sintonia com os objetivos das 

políticas nacionais de desenvolvimento, incorporando os princípios da 

sustentabilidade socioambiental e da economia verde. 

AM.P3; PI.P1; RR.P1 

Proposta P5: Diversidade territorial, cultural e ambiental 

Respeito e valorização da diversidade cultural, ambiental e territorial na promoção 

da inclusão produtiva, utilizando os recursos naturais com respeito à biodiversidade 

e cultura regional e às particularidades geográficas e socioeconômicas para o 

desenvolvimento econômico integral das cadeias produtivas, incluindo a economia 

solidária. 

AM.P1; AP.P3; BA.P4 

Proposta P6: Participação e controle social 

Garantia da participação social nos processos de formulação, regulamentação e 

implementação de políticas de universalização de serviços públicos básicos. 

ES.P1 

Proposta P7: Participação e controle social 

Garantia da transparência, participação e controle social, com poder deliberativo, 

em todas as fases da PNDR - formulação, regulamentação, implementação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas, de seus objetivos e metas - e 

demais políticas de Desenvolvimento Regional, inclusive em projetos de grande 

porte, nas três esferas de governo, por meio de instâncias competentes, incluindo 

todos os segmentos. 

AC.P1; AC.P3; AL.P1; AP.P1; CO.P2; DF.P2; DF.P5; ES.P3; MG.P8; MG.P9; PA.P3; PA.P4; PB.P5; PI.P5; RN.P3; RN.P4; RO.P4; RR.P2; 

S.P2; SP.P18 
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Proposta P8: Participação e controle social 

Institucionalização de um sistema de governança na escala micro, meso e 

macrorregional, com equidade na representação (sociedade civil, mercado e 

Estado). 

S.P4 

Proposta P9: Participação e controle social 

Reconhecimento, fortalecimento, valorização e empoderamento das microrregiões 

dos estados, com vistas à participação ativa nos planos de Desenvolvimento 

Regional. 

MG.P7 

Proposta P10: Participação e controle social 

Representação tripartite, paritária e equitativa nas instâncias colegiadas da PNDR, 

desde a elaboração, gestão (democrática e transparente) e controle social, nas três 

esferas de governo, contemplando entes governamentais, sociedade civil organizada 

e iniciativa privada e garantindo a participação das minorias e dos povos 

tradicionais.  

CE.P2; NE.P3; PR.P11B; SD.P3; TO.P3 

Proposta P11: Gestão articulada 

Concertação Federativa: exercitar o diálogo e a cooperação entre os entes federados 

e a sociedade civil na implementação de políticas públicas a fim de possibilitar a 

articulação e a participação efetiva entre as várias escalas de governo e sociedade, 

na execução, monitoramento e a avaliação da PNDR, tendo por base indicadores, 

previamente definidos, em torno dos objetivos da referida política. 

MT.P1 

Proposta P12: Gestão articulada 

Cooperação entre estado e municípios visando à melhoria da infraestrutura 

(logística). 

AP.P4 

Proposta P13: Gestão articulada 

Estabelecer novos arranjos de governança entre os setores público, privado e a 

sociedade civil que promovam a criatividade e a inovação nas localidades. 

ES.P5 
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Proposta P14: Gestão articulada 

Estímulo à transversalidade e complementariedade das políticas públicas por meio 

da articulação entre Ministérios e entre Governos federal, estadual e municipal para 

criação e execução de ações integradas de Desenvolvimento Regional, com o 

estabelecimento de prazos e fluxos que viabilizem a elaboração e execução de 

carteira de projetos regionais e subregionais, garantindo canais de diálogo entre os 

entes federativos, suas instituições e a sociedade civil, com atenção à 

transescalaridade. 

AL.P3; CE.P3; MA.P5; PB.P4; PR.P13; RJ.P11; RO.P1 

 

Proposta P15: Gestão articulada 

Fomento e estímulo de parcerias entre sociedade civil, entidades públicas e privadas 

na PNDR, por meio de sistemas de governança para o desenvolvimento em rede, com 

transparência nos objetivos, nos processos e resultados, combinando políticas de 

baixo para cima e de cima para baixo, com atenção às políticas transversais e do 

meio ambiente.  

CO.P5; DF.P1; GO.P3; MT.P2B; PR.P15; RR.P5 

 

Proposta P16: Gestão articulada 

Promoção de parcerias entre os setores público e privado voltadas para 

infraestrutura social e urbana, bem como de ações cooperadas, associativas e 

solidárias, para o financiamento do Desenvolvimento Regional. 

PA.P2; PB.P1; RS.P5; SE.P3 

Proposta P17: Gestão articulada 

Recomposição do pacto federativo com instâncias intermediárias de governança com 

uma agenda onde a reforma da política tributária nacional seja prioritária. 

ES.P2 

Proposta P18: Gestão articulada 

Visão estratégica e planejamento de longo prazo, de modo continuado, com 

institucionalização e estruturação do processo e dos instrumentos normativos e 

operacionais das políticas públicas, promovendo a integração federativa e 

territorial.  

PR.P11A 
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Proposta P19: Sistema de governança  

 Acompanhar, avaliar e divulgar amplamente, por meio de comissões e instâncias 

designadas, com os objetivos e metas da PNDR, tendo por base indicadores 

fundamentados nos vetores essenciais para a conservação dos ativos ambientais e 

desenvolvimento sustentável: Educação e Qualificação Profissional; Infraestrutura; 

Inovação e Empreendedorismo; Saúde; Cultura.  

BA.P2 

Proposta P20: Sistema de governança  

Efetividade da política: a PNDR deve fomentar e estimular o comprometimento em 

rede de parcerias entre sociedade civil, entidades públicas e privadas, por meio de 

estabelecimento de sistema de governança, visando à transparência nos objetivos, 

processos e resultados, bem como o monitoramento e avaliação das políticas, 

garantindo a representação e o reconhecimento das organizações das minorias e dos 

povos tradicionais. 

S.P1 

Proposta P21: Sistema de governança  

Garantia da eficácia alocativa dos recursos: transparência nos critérios de aplicação 

dos recursos e dos resultados obtidos. 

SC.P7 

Proposta P22: Sistema de governança  

Monitoramento e avaliação das políticas com participação da sociedade civil: 

acompanhar e avaliar, por meio de comissões e instâncias competentes as 

desigualdades, os objetivos e as metas do PNDR, tendo por base, indicadores 

previamente definidos, especialmente os de impactos. 

DF.P4; MA.P3; MS.P5; RO.P3; SE.P2; TO.P5 

Proposta P23: Sistema de governança  

Sistema de governança visando à transparência, ao monitoramento e à avaliação 

das políticas, comprometido com a promoção do desenvolvimento equilibrado e 

socialmente justo, com participação da sociedade civil, transparência nos objetivos, 

nos processos e resultados e atendimento pleno aos direitos sociais e respeito ao 

meio ambiente e às diversidades regionais e locais, garantindo a representação e o 

reconhecimento das organizações das minorias e dos povos tradicionais. 

AC.P4; PA.P5; RJ.P13; RJ.P15; RN.P2; RS.P2; RS.P3; SC.P8; SP.P17;  
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Proposta P24: Gestão governamental 

Capacitação e valorização dos recursos humanos locais e regionais. 

MS.P3 

Proposta P25: Gestão governamental 

Garantia da compensação decorrente dos prejuízos socioeconômicos e ambientais 

causados a partir da aplicação da Lei Kandir. 

N.P2 

Proposta P26: Gestão governamental 

Implementação de uma política de desenvolvimento econômico, social e ambiental, 

voltada à criação/sustentação da base econômica diversificada, com agregação de 

serviços à produção de forma regionalizada e descentralizada, visando ao 

desenvolvimento equânime. 

MS.P1 

Proposta P27: Gestão governamental 

O Estado como principal indutor do Desenvolvimento Econômico. 

DF.P3 

Proposta P28: Gestão governamental 

Participação de todos os Estados da Federação na PNDR, com o objetivo de 

promover, em todo o território brasileiro, a redução das desigualdades e estimular a 

dinamização de áreas estagnadas. 

S.P3; SD.P5; SP.P16 

Proposta P29: Gestão governamental 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional, Política Territorial, Política Estadual 

de Desenvolvimento Regional e a Política Municipal de Desenvolvimento Local 

instituídas como políticas de Estado. 

BA.P1; TO.P2 

Proposta P30: Gestão governamental 

Redução das desigualdades inter e intrarregionais com políticas estruturantes 

focadas na viabilidade e potencialidades locais, promovendo a distribuição de renda, 
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inclusão social e sustentabilidade, priorizando as populações em situação de 

vulnerabilidade e garantindo os direitos fundamentais. 

AL.P4; NE.P2; PE.P2 

Proposta P31: Gestão governamental 

Segurança jurídica. 

RN.P1 

Proposta P32: Educação  

Criação de sistemas produtivos locais inovadores por meio da interiorização das 

instituições de ensino e pesquisa em todos os níveis governamentais, valorizando a 

vocação produtiva regional. 

TO.P4 

Proposta P33: Educação  

Educação como principal vetor do Desenvolvimento Regional com ênfase no 

empreendedorismo, inovação, Ciência e Tecnologia e valorização das riquezas 

naturais e da biodiversidade. 

AL.P2; NE.P1; RO.P5; SE.P1 

Proposta P34: Educação  

Elevação do percentual do PIB da União destinado à educação do Nordeste. 

PI.P2 

Proposta P35: Educação  

Garantia de padrão de qualidade educacional, com acesso universal, com oferta de 

insumos próprios a cada nível, etapa e modalidade de ensino, reduzindo as 

desigualdades educacionais, socioeconômicas, culturais e ambientais em seus 

diferentes níveis e considerando as especificidades locais e regionais. 

 ES.P4; MS.P2; PE.P4; SC.P9 

Proposta P36: Educação  

Regiões competitivas, com excelência em pesquisas, desenvolvimento sustentável e 

inovações tecnológicas. 

PE.P3 
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Proposta P37: Educação  

Valorização da educação do campo e capacitação profissional, buscando a 

erradicação do analfabetismo e a evasão escolar. 

AP.P5 

Proposta P38: Educação  

Valorização dos profissionais da educação (cumprir a Lei do Piso).  

SC.P10 

Proposta P39: Gestão territorial 

Autonomia regional na definição das perspectivas de desenvolvimento: por meio da 

transparência e participação social, a PNDR deverá permitir que as regiões elaborem 

seus próprios modelos de desenvolvimento, garantindo uma evolução sistêmica, que 

não se limite apenas ao crescimento econômico, criando segurança jurídica e 

potencializando as decisões locais, articulando verticalmente e horizontalmente com 

as demais instâncias de poder. 

RR.P4 

Proposta P40: Gestão territorial 

Formulação e implementação da Política de Desenvolvimento Regional, 

prioritariamente:  

a) nos territórios suscetíveis à desertificação e naqueles mais vulneráveis às 

mudanças climáticas;  

b) na faixa de fronteira da Amazônia; e  

c) nos polos regionais.  

MG.P10; N.P1; PE.P1 

Proposta P41: Gestão territorial 

Promoção da multiescalaridade e transversalidade das políticas de desenvolvimento 

regional, abrangendo a diversidade do território nacional. 

MT.P2A; RS.P4 

Proposta P42: Gestão territorial 

Respeito aos instrumentos de planejamento territorial para a definição da alocação 

de recursos. 

CE.P1 
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Proposta P43: Competitividade-equidade 

 Estímulo, pela PNDR, à competitividade e equidade, em nível de pessoas, empresas, 

regiões e governos, fundada na distribuição de renda, inclusão social e 

sustentabilidade ambiental, tendo como base os direitos humanos e o foco nos 

pequenos e médios empreendimentos, a fim de corrigir distorções, respeitando e 

valorizando as capacidades substantivas das pessoas e a eficiência das empresas, as 

economias das regiões e governos, as potencialidades, vocações e valores culturais 

regionais; e o direito à autodeterminação das populações tradicionais e dos povos 

indígenas.  

GO.P2; PB.P3; PR.P12; RR.P3 

Proposta P44: Competitividade-equidade 

Coesão e equidade com estrita observância aos princípios administrativos expostos 

no art. 37 da Constituição Federal no processo de planejamento, recebimento, 

aplicação e prestação de contas dos fundos.  

SC.P6 

Proposta P45: Competitividade-equidade 

Equidade e valorização da pessoa humana em todos os aspectos. 

AP.P2 

Proposta P46: Financiamento 

Criação de um sistema de financiamento para o Desenvolvimento Regional, de 

forma desburocratizada, priorizando iniciativas condizentes com o desenvolvimento 

sustentável, alinhando recursos públicos e privados, validados por um sistema de 

governança Estadual e/ou Macrorregional.  

AC.P5; SD.P1 

Proposta P47: Financiamento 

Criação e financeirização do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, 

assegurando o fluxo permanente de recursos. 

MG.P6 

Proposta P48: Financiamento 

Interiorizar e disseminar as ações dos bancos de desenvolvimento e agências. 

RN.P5 
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Proposta P49: Financiamento 

Priorização de linhas de financiamento para o desenvolvimento econômico e social 

das RIDEs (Regiões Integradas de Desenvolvimento), faixa de fronteira, regiões com 

alto índice de migração, e, regiões de baixo dinamismo econômico e estagnadas, 

contribuindo para a melhoria do IDH e respeitando a diversidade cultural. 

CO.P3; GO.P4 

Proposta P50: Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

Integração de cadeias produtivas em nível regional, com adoção prioritária de 

programas inclusivos de micro e pequenos produtores e da agricultura familiar. 

CO.P4 

Proposta P51: Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

Promoção do Desenvolvimento Regional garantindo a diversificação das cadeias 

produtivas e potencialização dos APLs e contribuindo para a geração de renda, 

considerando o sistema produtivo e o meio ambiente e de forma a garantir a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

AM.P4; MA.P1; MT.P5A 

Proposta P52: Orçamento 

Ampliação de recursos destinados ao Desenvolvimento Regional nas regiões menos 

desenvolvidas/ Amazônia.  

AC.P2 

Proposta P53: Orçamento 

Constitucionalidade dos recursos. Os recursos do PNDR não podem ser 

contingenciados.  

BA.P3 

Proposta P54: Orçamento 

Redução das desigualdades regionais pela regionalização do orçamento. 

N.P5 
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Proposta P55: Orçamento 

Regionalização do Orçamento Geral da União, Administração Direta e Indireta, 

observando os critérios demográficos conforme art. 165, § 7º, combinado com art. 35 

do ADCT da Constituição Federal de 1988. 

NE.P4 

Proposta P56: Infraestrutura  

Integração territorial por meio de política de infraestrutura que promova a 

integração logística e transporte, proporcionando o escoamento da produção, a 

mobilidade da população e a atração de investimentos local/regional, de forma a 

garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

AM.P2; MT.P4; N.P3 

Proposta P57: Regularização fundiária 

Estabelecer medidas alternativas às condicionalidades decorrentes da regularização 

fundiária, que engessam o setor produtivo. 

CO.P1 

Proposta P58: Regularização fundiária 

Regularização fundiária plena com transparência e controle social. 

N.P4; TO.P1 

Proposta P59: Redes de cidades 

Descentralização e distribuição de renda devido aos investimentos privilegiados em 

uma cidade polo.  

BA.P5 

Proposta P60: Redes de cidades 

Interação regional-urbana, garantindo o fortalecimento e dinamismo da rede 

urbana estadual, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, para a redução 

das desigualdades interregionais, intrarregionais e intraurbanas, valorizando as 

características e diversidades locais, promovendo a melhoria da qualidade de vida 

da população. 

MT.P3 
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Proposta P61: Desenvolvimento sustentável 

Criar estratégias de desenvolvimento sustentável, permitindo o fortalecimento das 

vocações locais e incentivando as potencialidades regionais. 

PB.P2 

Proposta P62: Desenvolvimento sustentável 

Incentivo ao desenvolvimento sustentável observando os três pilares: ambiental, 

econômico e social. 

MS.P4 

Proposta P63: Políticas públicas 

Desburocratização do acesso às políticas públicas. 

CE.P5 

Proposta P64: Políticas públicas 

Saúde pública com ações integradas. 

PE.P5 

Proposta P65: Empreendimentos de pequeno porte 

Tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas (estrutura produtiva). 

AM.P5 

Proposta P66: Ciência, tecnologia e inovação 

Fortalecimento de sistemas regionais e estaduais de inovação a partir de agenda 

estratégica de Ciência, Tecnologia e Inovação, priorizando as vocações locais. 

GO.P1 
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EIXO I  

Governança, Participação Social e Diálogo Federativo 

78 PROPOSTAS 

 

Mecanismos de Governança – 18 propostas 
Gestão articulada – 13 propostas 
Participação e controle social – 9 propostas 
Gestão territorial – 6 propostas 
Capacitação – 6 propostas 
Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional 2 
propostas 
Gestão governamental – 10 propostas 

 

Ordenamento territorial e regularização 
fundiária – 7 propostas 
Serviços públicos básicos – 2 propostas 
Transparência– 2 propostas 
Sistema Nacional de Desenvolvimento Territorial 
- 1 proposta 
Legislação – 1 proposta 
Sistemas Estaduais de Desenvolvimento Regional 
– 1 proposta 

 
 

Proposta 1.1: Mecanismos de Governança 

Fomentar a criação de consórcios públicos intermunicipais, interestaduais e 

transfronteiriços e fortalecê-los, com vistas à descentralização do Desenvolvimento 

Regional/Territorial, à estruturação de redes de cidades e ao aproveitamento de 

escalas na oferta de bens e serviços públicos, levando em consideração as 

peculiaridades locais. 

AC.D9.II; AL.D20.II; CO.D1.I; DF.D18.I; ES.D4C.I; MA.D14.I; MG.D7A.I; MS.D5.I; N.D12.I; NE.D16.I; NE.D20.IV; PA.D20A.IV; PA.D6.II; 

PR.D6A.IV; SC.D12.IV; SP.D8A.I 

Proposta 1.2: Mecanismos de Governança 

Criar instâncias de participação e controle social (núcleos, conselhos, fóruns) em 

nível municipal, estadual, regional e federal, contemplando a equidade na 

representação (sociedade civil, mercado e Estado) e apoiado por câmaras técnicas, 

para o planejamento, gestão, controle, transparência e publicidade das ações de 

Desenvolvimento Regional e nos processos de governança. 

BA.D1.I; CE.D13.I; CE.D7.I; CO.D8.I; DF.D17.I; MG.D9.III; PR.D20.II; RN.D12.I; S.D20.I; S.D4B.I; SE.D13.II 

Proposta 1.3: Mecanismos de Governança 

Criar, implementar e fortalecer mecanismos de avaliação, monitoramento 

permanente, transparência e controle da aplicação dos recursos dos fundos de 
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desenvolvimento, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade dos projetos 

beneficiados.  

MG.D17.II; SD.D12.II; SP.D7.II 

Proposta 1.4: Mecanismos de Governança 

Estimular a formação e multiplicação de agências de desenvolvimento local e 

regional, tendo como alguns de seus objetivos a descentralização do 

desenvolvimento, a estruturação de redes de cidades e o aproveitamento de escalas 

na oferta de bens e serviços públicos. 

ES.D4A.II; PA.D20B.IV; PR.D6B.IV; SP.D8B.I 

Proposta 1.5: Mecanismos de Governança 

Aprimorar e implementar sistemas de informação e educação como forma de 

participação da sociedade civil, referente à questão ambiental e às diversidades. 

MA.D8.III 

Proposta 1.6: Mecanismos de Governança 

Criar conselho gestor composto pela participação público-privada para o 

acompanhamento, avaliação e controle social.  

N.D14.I 

Proposta 1.7: Mecanismos de Governança 

Criar fórum permanente, viabilizado com recursos necessários pelo Ministério da 

Integração Nacional, composto pelos delegados nacionais para articulação e 

implementação das deliberações da I Conferência Nacional de Desenvolvimento 

Regional.  

SD.D2.I 

Proposta 1.8: Mecanismos de Governança  

Criar mecanismos que viabilizem a instrumentalização do sistema sociocultural 

garantindo a inclusão social.  

BA.D11.III 

Proposta 1.9: Mecanismos de Governança 
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Criar conselho para formulação de políticas para a convivência sustentável do 

Semiárido brasileiro a partir das potencialidades socioeconômicas e ambientais 

regionais/territoriais. 

NE.D5. 

Proposta 1.10: Mecanismos de Governança 

Fortalecer modelos de governança rural para o desenvolvimento sustentável, com 

foco na erradicação das desigualdades regionais. 

MA.D2.I 

Proposta 1.11: Mecanismos de Governança 

Fortalecer os órgãos de Desenvolvimento Regional e seus instrumentos em 

substituição ao FNDR, com presença nos estados e municípios da Amazônia Legal, 

garantindo assessoramento técnico. 

N.D8.II 

Proposta 1.12: Mecanismos de Governança 

Garantir amparo local visando o fortalecimento dos Conselhos Populares, 

assegurando sua efetiva implementação em nível municipal. 

AM.D16.II 

Proposta 1.13: Mecanismos de Governança 

Recriar a Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL, com 

alocação de recursos, como órgão articulador de projetos estruturantes e 

integradores de infraestrutura e logística para o desenvolvimento da região Sul e 

conexão com as demais regiões do país e MERCOSUL.  

RS.D14.III; S.D3.IV 

Proposta 1.14: Mecanismos de Governança 

Redefinir os papéis das entidades vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, 

bem como fortalecê-las (SUDENE – DNOCS – Sudam-Codevasf). 

CE.D20.I 

 

Proposta 1.15: Mecanismos de Governança 
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Repensar os órgãos de Desenvolvimento Regional como fomentadores e condutores 

(articulador) do processo de desenvolvimento. 

AL.D11.III 

Proposta 1.16: Mecanismos de Governança 

Transformar os órgãos públicos da Administração Federal direta/indireta 

(autarquias, entre outros), que tenham em seus escopos de atuação a indução ao 

Desenvolvimento Regional sustentável em agências de desenvolvimento regional. 

AM.D15.IV 

Proposta 1.17: Mecanismos de Governança 

Estimular a criação de fóruns regionais/mesorregionais de natureza deliberativa e 

paritária entre a sociedade civil organizada e entes governamentais, respeitando a 

identidade dos fóruns já consolidados. 

GO.D4.I 

Proposta 1.18: Mecanismos de Governança 

Estabelecer critérios de governança, desenvolver e implementar mecanismos de 

monitoramento e avaliação permanente da eficiência, eficácia e efetividade dos 

fundos de desenvolvimento, garantindo a participação da sociedade civil na gestão 

por meio dos Conselhos de Desenvolvimento Regional. 

DF.D14.II; S.D18.II 

Proposta 1.19: Gestão articulada 

Garantir, na PNDR, a dimensão territorial e regional nas principais políticas e planos 

federais, articulando-os no processo de construção das Carteiras de Projetos e dos 

Pactos de Metas; integrar o planejamento de políticas públicas municipais como 

planejamento de desenvolvimento microrregional e regional, principalmente nas 

seguintes políticas e programas: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o 

Brasil Maior, a estratégia nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), o novo Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI), 

em elaboração, a política de desenvolvimento sustentável do Brasil Rural, a Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), a Política Nacional de Turismo (PNT) 

e o Plano Nacional de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Brasil 

(PDIF). 

PA.D10.II; PR.D18.I; RN.D13.I; RN.D17.I; RS.D11.I; S.D6.I; DF.D20.III 
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Proposta 1.20: Gestão articulada 

Garantir a convergência das políticas governamentais com o estabelecimento de 

processos de articulação permanente e parcerias entre o poder público, sociedade 

civil, setor produtivo, bancos de fomento e agências de desenvolvimento, 

estabelecendo-se fóruns de discussão de representantes dos governos, sociedade 

civil e empresários (governadores, secretarias e municípios) de forma rotativa e 

periódica, criando e legitimando organismos de planejamento regional, com vistas à 

otimização dos recursos e do potencial técnico, alinhando os instrumentos de 

planejamento em todas as etapas de operacionalização dos financiamentos 

(enquadramento, liberação, monitoramento e avaliação), evitando sobreposição de 

estruturas e ações e respeitando o princípio da territorialidade.  

BA.D8.II; RJ.D2.III; RJ.D20.IV; RJ.D7.IV; RO.D16.I; S.D11.I; SC.D19.III; SC.D3.I; SD.D6.I; SP.D15.I; SP.D18.II 

Proposta 1.21: Gestão articulada 

Implementar políticas de universalização e definir os pactos de metas entre governo 

e sociedade quanto à prestação de serviços públicos básicos. 

ES.D12.III; ES.D5.III 

Proposta 1.22: Gestão articulada 

Convergir ações dos diversos ministérios para uma matriz de ações integradas, 

priorizando as articulações dos territórios rurais, da cidadania, mesorregiões, 

regiões de baixa renda, baixo dinamismo e/ou com elevada incidência de pobreza, 

da ação da PNDR, fortalecendo as instituições representativas existentes, ampliando 

as agendas dos TCS e buscando integrá-las às agendas estratégicas nas demais 

escalas em sua região. 

AM.D2.I; CE.D12.I; PE.D15.I 

Proposta 1.23: Gestão articulada 

Territorializar o PPA federal e articulá-lo aos PPAs estaduais e municipais nas 

Regiões Programa da PNDR e às políticas estaduais de Desenvolvimento Regional. A 

partir daí, criar planos regionais ou trinacionais de desenvolvimento. 

MT.D1.I;PI.D1.I; RS.D20.I; SP.D17.I; TO.D15.I 
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Proposta 1.24: Gestão articulada 

Estimular a cooperação federativa entre municípios, microrregiões, regiões e 

estados, incentivando a realização de parcerias para a implementação de planos de 

desenvolvimento microrregionais, pautados nas potencialidades dos municípios e no 

aumento da sua representatividade econômica. 

ES.D10.I; MS.D1.IV 

Proposta 1.25: Gestão articulada 

Definir pactos de metas entre governos, em todas as suas esferas, e a sociedade civil, 

para elaboração e execução de projetos, especialmente, nas áreas de infraestrutura, 

educação e capacitação de recursos humanos, bem como o fortalecimento dos 

sistemas regionais, estaduais e locais de inovação e a universalização de serviços 

públicos básicos, a fim de transformar a realidade das regiões menos desenvolvidas 

do País. 

RO.D1.I; SE.D18.III 

Proposta 1.26: Gestão articulada 

Ampliar a integração entre os estados da Amazônia, na área econômica, social e 

cultural por meio de troca de experiências que fortaleçam os setores produtivos, 

favorecendo o desenvolvimento das regiões. 

AC.D1.I 

Proposta 1.27: Gestão articulada 

Avançar na interiorização do Plano Brasil Maior no âmbito do Estado do Amazonas. 

AM.D6.III 

Proposta 1.28: Gestão articulada 

Criar conselhos integrados de segurança pública entre os diversos entes da 

federação, especialmente na faixa de fronteira e limites estaduais. 

DF.D16.I 

Proposta 1.29: Gestão articulada 

Estimular governos estaduais e associações de municípios a definir e implementar 

planos, programas e projetos baseados em planejamento regional, aproveitando as 

estratégias e vantagens comparativas que possam beneficiar centros urbanos e 
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áreas rurais articulados em cada sub-região, por meio de consórcios municipais e 

agências de desenvolvimento regional com vistas à descentralização do 

desenvolvimento, à estruturação de redes de cidades e ao aproveitamento de 

escalas na oferta de bens e serviços públicos. 

RN.D7.I 

Proposta 1.30: Gestão articulada 

Estruturar equipes técnicas multi-institucionais e multidisciplinares de projetos de 

desenvolvimento local. 

AP.D8.II 

Proposta 1.31: Gestão articulada 

Remodelar a RIDE/DF, atualmente subdividida em duas escalas (metropolitana ou 

regional), com a criação de uma instância intergovernamental de gestão 

metropolitana. 

DF.D10.I 

Proposta 1.32: Participação e controle social 

Participação equitativa dos setores público e privado, da sociedade civil, instituições 

de ensino, das minorias e dos povos tradicionais na definição, elaboração, 

monitoramento, fiscalização e regulação das políticas públicas, garantindo a 

execução das compreensões, proposições e ações desenvolvidas pela sociedade civil 

com planejamento estratégico nas três esferas de governo, estabelecendo canais de 

discussão permanentes e formação continuada, priorizando a execução de todas as 

propostas decididas em eventos de participação social e fomentando as 

organizações de base. 

AL.D17.II; AP.D18.I; DF.D7.III; ES.D7.III; GO.D20.III; MG.D11.I; NE.D1.I; PA.D14.I; PB.D1.III; PB.D19.I; PE.D9.I; PR.D1.I; RJ.D10.IV; 

RN.D2.I; RR.D3.I; S.D13.I 

Proposta 1.33: Participação e controle social 

Assegurar a participação das populações historicamente excluídas (mulheres, 

crianças, adolescentes, idosos, povos e comunidades tradicionais) nas políticas de 

desenvolvimento, apoiando a estruturação das entidades representativas dos 

grupos étnicos, de raça, de gênero e de geração; dos agricultores familiares, 

pequenos agricultores, pescadores, quilombolas, indígenas e comunidades 

tradicionais, respeitando suas especificidades, conhecimentos e tradições.  

AL.D2.II; MG.D12.I; PE.D19.III; RJ.D13.I 
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Proposta 1.34: Participação e controle social 

Promover a participação e cooperação dos segmentos da sociedade civil organizada 

para potencializar o controle social e a gestão democrática no Desenvolvimento 

Regional, bem como consolidar, monitorar e avaliar as políticas transversais de 

desenvolvimento sustentável, por meio da educação. 

GO.D9.IV; N.D11.I 

Proposta 1.35: Participação e controle social 

Promover e fortalecer as organizações da sociedade civil por meio do estímulo ao 

associativismo e cooperativismo como modelos de gestão.  

BA.D3.I; CE.D19.IV 

Proposta 1.36: Participação e controle social 

Integrar e fortalecer as redes estaduais de colegiados territoriais, inclusive por meio 

do fomento à capacitação continuada, para a formulação das políticas de 

desenvolvimento regional/territorial. 

BA.D4.I; BA.D5.I; NE.D17.I 

Proposta 1.37: Participação e controle social 

Envolver a população organizada nos processos de elaboração de projetos 

territoriais, priorizando os potenciais e resolvendo demandas históricas. 

CE.D14.I 

Proposta 1.38: Participação e controle social 

Envolver as associações microrregionais de municípios na proposição de agendas 

estratégicas de desenvolvimento sub-regionais, promovendo com as entidades um 

debate democrático para melhor direcionamento dos financiamentos. 

MG.D2.II 

Proposta 1.39: Participação e controle social 

Fortalecer as instâncias de controle e participação social nos processos de 

elaboração e gestão dos PPAs estaduais e municipais. 

PI.D20.I 
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Proposta 1.40: Participação e controle social 

Fortalecer grupos de trabalho, como associações e movimentos sociais, em 

capacitação e assistência técnica “consultoriais” na elaboração de projetos. 

AM.D17.II 

Proposta 1.41: Gestão territorial 

Definir ações conjuntas para proteção dos aquíferos, microbacias, bacias e 

nascentes, incluindo educação ambiental, mapeamentos, garantindo o 

desenvolvimento macrorregional e estimulando a criação de consórcios 

intermunicipais e de comitês de bacias, adotando as microbacias hidrográficas como 

unidade de planejamento e gestão dos territórios, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável local e regional. 

PB.D17.I; RJ.D14.I; SD.D13.IV; SP.D12.I; TO.D1.I 

Proposta 1.42: Gestão territorial 

Garantir a centralidade estratégica aos núcleos de desenvolvimento e integração da 

faixa de fronteira na coordenação de políticas regionais de coesão territorial, 

integração transfronteiriça e aprofundamento do MERCOSUL. 

PR.D14.I; RR.D13.I 

Proposta 1.43: Gestão territorial 

Reforçar a dimensão regional e territorial das principais políticas e planos federais e 

estaduais tendo a PNDR como base, usando o território como elemento da 

integração de políticas e ações setoriais, priorizando os territórios da cidadania e 

rurais, assim como os planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável como 

ferramenta de planejamento, respeitando as vocações e potencialidades das 

mesorregiões, dos territórios da cidadania e dos territórios rurais. 

GO.D19.I; RJ.D18.II; TO.D20.I; TO.D6.III 

Proposta 1.44: Gestão territorial 

Adotar regiões de planejamento integrado, priorizando o processo transescalar, 

intersetorial e intergovernamental, incentivando as unidades da federação a criar e 

fortalecer instâncias intermediárias entre governo estadual e municipal, com 

fortalecimento da participação popular. 
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RJ.D3.I; RN.D5.I; SC.D15.I 

Proposta 1.45: Gestão territorial 

Vincular o recorte territorial do Governo Federal à divisão do estado para 

planejamento. 

AL.D15.III 

Proposta 1.46: Gestão territorial 

Adotar um recorte territorial como base de planejamento, execução e atuação por 

todas as secretarias e órgãos do Governo. 

BA.D2.I 

Proposta 1.47: Capacitação 

Promover a capacitação articulada e continuada dos atores sociais e agentes 

públicos das esferas federal e estadual, sociedade civil e setor empresarial, 

especialmente aqueles lotados nas instâncias de poder local, visando fortalecer as 

competências produtivas e técnicas necessárias ao desenvolvimento regional, 

efetivando a participação e controle na elaboração de políticas públicas. 

MG.D7B.I; PA.D16.IV; PA.D3.III; PA.D9.I; PI.D9.I; RN.D3.I; S.D16.I; SD.D10.I; SP.D6B.I 

Proposta 1.48: Capacitação 

Promover a formação política da sociedade civil, garantindo a capacitação e 

legitimação das lideranças sociais por meio de cursos, seminários, oficinas e debates 

de base. 

RR.D8.I; SP.D6A.I 

Proposta 1.49: Capacitação 

Capacitação intersetorial do controle social: capacitar os agentes da sociedade civil 

organizada nos eixos de Governança e Desenvolvimento Sustentável, a fim de 

efetivar sua participação e controle na elaboração de políticas públicas. 

TO.D7.I 

Proposta 1.50: Capacitação 

Capacitar e estruturar equipes de projetistas municipais e territoriais em 

consonância com os PTDRs e as deliberações dos conselhos municipais e territoriais. 
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CE.D11.III 

Proposta 1.51: Capacitação 

Elaborar um plano de capacitação de forma participativa, que potencialize ofertas 

com as demandas das organizações sociais.  

AC.D20.IV 

Proposta 1.52: Capacitação 

Promover a capacitação de funcionários públicos dos governos subfederais, visando 

à criação de mecanismos que os habilitem a desenvolver projetos e conduzir 

convênios de maneira eficiente, além de elaborar critérios e fazer a gestão de 

projetos a partir de recursos advindos do Governo Federal e de instituições 

financeiras internacionais. 

AL.D8.I 

Proposta 1.53: Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional 

Criar e estruturar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional – SNDR - como 

um instrumento de planejamento, monitoramento, regulação e avaliação das 

políticas públicas de Desenvolvimento Regional nos níveis estratégico, tático e 

operacional, garantindo a participação cidadã em todos os níveis mediante 

instâncias supramunicipais e regionais, com instrumentos de tecnologia digital e 

com participação efetiva, autônoma e com poder deliberativo da sociedade 

organizada, com assentos em todos os níveis de discussão e deliberação da política,  

garantindo sua continuidade enquanto política de estado. 

CO.D4.I; ES.D8.I; MT.D8.I; PI.D11A.III; PR.D15A.I; RJ.D17.I; RO.D18A.I; RS.D4.I; S.D4A.I; SC.D8A.I; SE.D11A.II; SP.D1A.I; TO.D16A.I 

 

Proposta 1.54: Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional 

Contribuir para a construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional que 

inclua os fundos estaduais de Desenvolvimento Regional, bem como fóruns de 

negociação federativa, contemplando todos os estados da federação como agentes 

da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), participando na decisão 

da alocação de recursos intraestaduais. 

SP.D11.II 
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Proposta 1.55: Gestão governamental 

Fortalecer as instituições públicas de atuação regional para a implementação e 

execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), definindo 

mecanismos que corrijam as desigualdades na partilha dos recursos públicos entre 

regiões e estados, estabelecendo estratégias de continuidade das políticas em 

setores estruturantes. 

AL.D13.I; AL.D16.II; PE.D14.I 

Proposta 1.56: Gestão governamental 

Criar mecanismos de fortalecimento e valorização dos agentes e gestores públicos 

em nível federal, estadual e municipal, assegurando a continuidade das ações, 

políticas e programas governamentais de Desenvolvimento Regional. 

ES.D1.I; MG.D1.I; RR.D12.I 

Proposta 1.57: Gestão governamental 

Aproveitar o momento do bônus demográfico para implementação da PNDR. 

SE.D12.III 

 

Proposta 1.58: Gestão governamental 

Criar uma secretaria de desenvolvimento regional como uma política de estado. 

AP.D1.I 

Proposta 1.59: Gestão governamental 

Definir um percentual de recursos da PNDR para os pequenos municípios. 

TO.D19.I 

Proposta 1.60: Gestão governamental 

Fomentar a criação de instituição governamental nos estados e municípios 

responsáveis pela elaboração, implementação e avaliação da política de 

Desenvolvimento Regional, promovendo formação dos servidores públicos 

estaduais, municipais e da sociedade civil. 

MT.D9A.I 
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Proposta 1.61: Gestão governamental 

Fomentar as iniciativas de articulação horizontal, priorizando os municípios de 

pequeno porte, com foco no Desenvolvimento Regional. 

PI.D19.I 

Proposta 1.62: Gestão governamental 

Fortalecer os municípios para que atuem como célula base na implementação das 

políticas públicas. 

AL.D5.III 

Proposta 1.63: Gestão governamental 

Instituir organismos regionais ligados diretamente à Presidência da República que 

implementarão planos, ações e projetos de Desenvolvimento Regional, na forma da 

lei. 

N.D19.III 

Proposta 1.64: Gestão governamental 

Prover assistência técnica e financeira às unidades federativas na elaboração de 

seus planos de desenvolvimento regionais e locais. 

MT.D3A.III 

Proposta 1.65: Ordenamento territorial e regularização fundiária 

Promover o ordenamento territorial e dar celeridade ao processo de regularização 

fundiária da Amazônia Legal. 

AP.D11.III; N.D7.IV 

Proposta 1.66: Ordenamento territorial e regularização fundiária 

Criar políticas de Estado que deem celeridade ao processo de regularização 

fundiária, respeitando as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS - e a estruturação 

de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER -na PNDR, efetivando o controle 

social, garantindo a efetividade do direito à função social da propriedade, uso e 

ocupação do solo.  

MT.D4A.I; N.D20A.I 
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Proposta 1.67: Ordenamento territorial e regularização fundiária 

Demarcar definitivamente as terras indígenas, com indenização justa dos 

expropriados. 

MS.D20.III 

Proposta 1.68: Ordenamento territorial e regularização fundiária 

Efetividade das políticas de regularização fundiária, viabilizando o acesso a 

financiamentos por parte das comunidades tradicionais. 

NE.D2.II; PI.D12.III 

Proposta 1.69: Ordenamento territorial e regularização fundiária 

Implementar os processos de regularização fundiária e reforma agrária com vistas à 

mitigação das desigualdades regionais para a política da PNDR, oportunizando a 

agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável. 

PI.D3.III 

Proposta 1.70: Ordenamento territorial e regularização fundiária 

Criação de comitês estaduais e municipais que promovam a capacitação e a 

assistência técnica, garantindo a efetividade do direito à função social da 

propriedade, uso e ocupação do solo.  

N.D20B.I 

Proposta 1.71: Ordenamento territorial e regularização fundiária 

Simplificar o processo de regularização fundiária de pequenas propriedades rurais. 

RO.D15.IV 

Proposta 1.72: Serviços públicos básicos 

Estruturar e implementar práticas preventivas em saúde, promover a melhoria do 

atendimento médico e a gestão hospitalar em nível nacional. 

PB.D20.I; PE.D7.III; RO.D19.IV 
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Proposta 1.73: Serviços públicos básicos 

Fortalecer a rede de serviços sociais de natureza essencial (educação, saúde, 

segurança e assistência social) e investir na infraestrutura, de modo a possibilitar a 

manutenção da população nos seus locais de origem. 

PB.D12.IV; PR.D5.III; SC.D4.IV 

Proposta 1.74: Transparência 

Fortalecimento das iniciativas locais de transparência pública como: orçamentos 

participativos, portais de transparência, ouvidorias e audiências públicas. 

PB.D13.I; PI.D6.I 

Proposta 1.75: Transparência 

Promover a divulgação da política, dos instrumentos de Desenvolvimento Regional e 

do andamento dos processos, tornando públicas e atualizadas as informações sobre 

os conteúdos e diretrizes da PNDR, por meio dos canais de comunicação. 

SE.D19.II; SP.D16A.II 

Proposta 1.76: Sistema Nacional de Desenvolvimento Territorial - SNDT 

Institucionalizar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Territorial como 

instrumento de planejamento, monitoramento, regulação e avaliação das políticas 

públicas de desenvolvimento territorial, garantindo a transparência da informação e 

o controle social, e composto pelas seguintes instâncias de governança: Conselho 

Nacional de Integração de Políticas Públicas Territoriais; Conselhos Macrorregionais 

de Desenvolvimento Territorial; Câmaras Instersetoriais de Gestão Integrada de 

Políticas Territoriais; Comitês Estaduais de Gestão de Políticas Públicas Territoriais; 

outras Instâncias Sub/Supramunicipais e Subterritoriais.  

SD.D7.I; SD.D8.I 

Proposta 1.77: Legislação 

Reforma tributária e fiscal. 

ES.D16.IV 

Proposta 1.78: Sistemas Estaduais de Desenvolvimento Regional 

Estruturar os sistemas estaduais de Desenvolvimento Regional. 

GO.D11. 
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EIXO II  

Financiamento do Desenvolvimento Regional 

63 PROPOSTAS 

 
Critérios de financiamento – 22 propostas 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – 
7 propostas 
Fundos Regionais – 13 propostas 
Incentivos fiscais – 6 propostas 
Bancos Oficiais – 2 propostas 
Capacitação – 3 propostas 
Compensações pela exploração de recursos 
naturais e geração de energia – 2 propostas 

 

Estímulo à pesquisa e inovação - 1 proposta 
Compras governamentais – 2 propostas 
Distribuição da receita tributária – 1 proposta 
Lei Kandir – 1 proposta 
Regiões afetadas por grandes projetos – 1 
proposta 
Remuneração pela conservação ambiental – 1 
proposta 
Fundo de Participação dos Estados – 1 proposta 

 
 

 

Proposta 2.1: Critérios de financiamento 

Alocar parte dos recursos destinados ao Desenvolvimento Regional para ações de 

mitigação de risco de crédito, a fim de facilitar o acesso ao empreendedor. 

RS.D19.II; SP.D9.II 

Proposta 2.2: Critérios de financiamento 

Aperfeiçoar mecanismos de crédito aos Microempreendedores Individuais (MEI) e 

aos Empreendedores Individuais (EI) nos municípios de baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) Amazonas. 

AM.D9.IV 

Proposta 2.3: Critérios de financiamento 

Aprimorar os critérios de concessão, gestão e controle social dos financiamentos e 

incentivos fiscais da PNDR, integrando os diversos mecanismos e fundos existentes, 

ampliando sua seletividade espacial e setorial, bem como as exigências de 

contrapartidas dos beneficiados em função da finalidade, relevância, inovação, 

formação de recursos humanos, valorização da biodiversidade das regiões e 

investimentos em infraestrutura, garantindo a sustentabilidade da ação.  

MA.D9.III;MT.D2A.II; RJ.D8.I; SD.D19.I; TO.D11.II 

 

Proposta 2.4: Critérios de financiamento 

Articular apoio financeiro com a complementaridade entre as ações dos bancos 

públicos de desenvolvimento, incluindo o BNDES, com especial atenção para as áreas 
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menos desenvolvidas das regiões não atendidas pelos Fundos Constitucionais de 

Financiamento, valorizando as parcerias entre bancos e agências regionais de 

fomento públicos em benefício das micro e pequenas empresas, APLs, cooperativas, 

associações, entre outros. 

RN.D9.II; RS.D18.II 

Proposta 2.5: Critérios de financiamento 

Condicionar o financiamento público ao atingimento de um conjunto de metas 

sociais, ambientais e de inovação tecnológica, estimulando o financiamento de 

projetos sustentáveis que privilegiem a biodiversidade e a utilização de energias 

renováveis, limpas e alternativas.  

N.D2.II; RJ.D12.II 

Proposta 2.6: Critérios de financiamento 

Criar avaliação de eficácia e efetividade dos financiamentos concedidos com relação 

à melhoria de emprego, renda e arrecadação nas localidades. 

GO.D8.II 

Proposta 2.7: Critérios de financiamento 

Criar e/ou reforçar critérios de compras locais de bens e serviços como parâmetros 

para concessão de financiamento público em áreas e regiões da PNDR. 

PB.D9.II 

Proposta 2.8: Critérios de financiamento 

Criar linha de crédito específica, subsidiada e de longo prazo, para atender projetos 

de comunidades excluídas de linhas de crédito tradicionais. 

RS.D13.II 

 

Proposta 2.9: Critérios de financiamento 

Criar linhas de financiamento para as associações e cooperativas. 

TO.D8.II 

 

Proposta 2.10: Critérios de financiamento 

Criar novos mecanismos de incentivos fiscais federais e compensar a redução dos 

incentivos estaduais em segmentos estratégicos para o Desenvolvimento Regional, 

contemplando contrapartidas acompanhadas e avaliadas para efeito de renovação.  

PE.D17.II; SP.D5.II 
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Proposta 2.11: Critérios de financiamento 

Definir políticas de financiamento a projetos dinamizadores das áreas de faixa de 

fronteira, sem contingenciamento aos recursos orçamentários. 

AC.D7.I; CO.D15.II 

 

Proposta 2.12: Critérios de financiamento 

Definir políticas de financiamento que busquem a integração dos municípios que 

estão ao longo dos eixos que ligam os polos de crescimento. 

GO.D18.II 

 

Proposta 2.13: Critérios de financiamento 

Estruturar um planejamento estratégico, instituindo um fundo regional específico 

para desenvolver as comunidades regionais, integrando fontes municipais, estaduais 

e federal, incluindo incentivos e condições de crédito diferenciado para os 

empreendimentos locais e agricultores familiares, e garantindo assistência técnica e 

extensão rural para todos os financiamentos. 

AP.D12.II; PB.D8.IV; SE.D10.I 

 

Proposta 2.14: Critérios de financiamento 

Facilitar o financiamento a empreendimentos que visem ao desenvolvimento com 

sustentabilidade. 

AC.D17.IV 

 

Proposta 2.15: Critérios de financiamento 

Financiar políticas públicas que atendam áreas prioritárias, alocando recursos 

específicos para redução da defasagem regional, utilizando indicadores de inclusão 

(IMDI), de inovação (IMDIN), de participação (IMDP) e de sustentabilidade (IMDS), 

além de informações de institutos de pesquisas e universidades, em apoio às 

seguintes áreas:  

a) Educação e qualificação profissional;  

b) Infraestrutura;  

c) Inovação e Empreendedorismo;  

d) Saúde;  
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e) aval para micro, pequenas e médias empresas, associações produtivas e 

cooperativas. 

BA.D7.II; TO.D2.II 

 

Proposta 2.16: Critérios de financiamento 

Fomentar e ampliar os recursos e linhas de financiamento para Infraestrutura, 

Logística, Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação, Saúde e Produção. 

AC.D19.IV; PA.D2.II 

 

Proposta 2.17: Critérios de financiamento 

Garantir assistência técnica e extensão rural a todos os financiamentos concedidos 

pelos fundos constitucionais para agricultores familiares, pescadores artesanais, 

povos e comunidades tradicionais, mini e pequenos produtores rurais e extrativistas. 

MA.D1.II 

 

Proposta 2.18: Critérios de financiamento 

Garantir incentivos aos pequenos produtores na instalação e melhoria de 

agroindústrias na Região Norte, especialmente nos estados com maior potencial 

produtivo. 

RO.D13.II 

 

Proposta 2.19: Critérios de financiamento 

Implementar um sistema de monitoramento do financiamento rural, buscando 

eficiência, eficácia e efetividade na dimensão da PNDR. 

SE.D14.I 

 

Proposta 2.20: Critérios de financiamento 

Incluir na PNDR estruturas e critérios especiais para análise, concessão e prestação 

de contas de financiamentos destinados às micro e pequenas empresas, 

microempreendedores individuais, cooperativas e produtores rurais, bem como 

projetos de cadeias produtivas e APLs:  

a) isentando-os de taxas municipais, estaduais e federais no primeiro ano de vida;  

b) retirando os impostos inclusos na energia elétrica;  

c) criando ações de mitigação de risco de crédito; 

d) estabelecendo diferenciais nas condições de crédito; 
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e) beneficiando empreendimentos inovadores comprometidos com práticas 

sustentáveis e ou de exploração do potencial da biodiversidade das regiões; 

f) disponibilizando fundos específicos para o fomento ao empreendedor individual e 

às micro, pequenas e médias empresas. 

 

AM.D20.IV; GO.D6.II; MG.D6.II; MT.D2B.II; NE.D14.II; PI.D18.IV; RO.D11.II; RS.D19.II; SC.D16.II; SC.D5.II; SD.D9.II 

 

Proposta 2.21: Critérios de financiamento 

Retirar da política de contingenciamento de recursos públicos financeiros - que visa 

às metas fiscais / superávit primário - os recursos financeiros destinados ao 

Desenvolvimento Regional, recolhidos por órgãos de desenvolvimento. 

AM.D7.IV 

 

Proposta 2.22: Critérios de financiamento 

Vincular a concessão de financiamentos públicos e privados de grandes projetos 

(federal, estadual e municipal) estruturantes às exigências de financiamento de 

planos de desenvolvimento sustentável em seus entornos. 

MA.D10.II; RN.D20.II; SE.D4.I 

 

Proposta 2.23: Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 

Criar conselho gestor permanente, composto pelo poder público, empreendedores e 

sociedade civil, para acompanhamento, avaliação e controle dos investimentos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR). 

AP.D9.II; N.D10.II 

 

Proposta 2.24: Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 

Criar e implementar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) 

integrando recursos federais e estaduais, de modo que não representem prejuízo às 

finanças estaduais, e permitindo o repasse fundo a fundo. 

CE.D15.III; ES.D19.II; PI.D11B.III; PR.D15.I; RO.D18.I; SC.D8.I; SC.D8B.I; SD.D20.II; SE.D11B.II; SP.D1B.I; SP.D2.II; TO.D16.I 

 

Proposta 2.25: Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional  

Criar e implementar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional alinhando os 

recursos federais, estaduais e municipais com a utilização validada pelos conselhos, 

priorizando regiões estagnadas ou de baixa renda. 

MG.D5.II 
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Proposta 2.26: Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 

Criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) com mecanismos de 

distribuição equitativa, em todas as áreas (setor primário, secundário e terciário), 

independentemente do seu porte financeiro. 

MS.D7.II 

Proposta 2.27: Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 

Criar um sistema nacional de financiamento ao Desenvolvimento Regional, com a 

criação de fundos de desenvolvimento federal, macrorregional, estadual e municipal, 

com recursos dos diferentes entes federados, através de critérios universais, 

mediante indicadores de Desenvolvimento Regional, com repasse fundo a fundo de 

acesso aos recursos do FNDR pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Regional. 

S.D1.II 

Proposta 2.28: Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional  

Criar, dotar e implementar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, 

integrando recursos federais e estaduais, com critérios objetivos de elegibilidade que 

contemplem de forma equânime as diferentes regiões do País. 

RS.D3.II 

Proposta 2.29: Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 

Incluir o preço público, a taxa de serviços administrativos, entre outros, em 

percentual a ser definido, recolhido por órgão federal em razão de serviços 

prestados, e que atuam no Desenvolvimento Regional e no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional – FNDR, quando de sua definição. 

AM.D10.IV 

 

Proposta 2.30: Fundos Regionais 

Aprimorar os critérios de concessão de financiamento dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento e dos Fundos de Desenvolvimento, ampliando sua seletividade 

geográfica e setorial, bem como as contrapartidas dos beneficiados e, ainda, 

estabelecer diferenciais acentuados nas condições de crédito para empreendimentos 

inovadores comprometidos com práticas sustentáveis e/ou de exploração do 

potencial da biodiversidade das regiões, com atenção voltada às bacias 

hidrográficas. 

MG.D14.II; RR.D4.II 
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Proposta 2.31: Fundos Regionais 

Constituir fundo regional e territorial de incentivo à execução de políticas públicas, a 

partir da dedução de 1% para Pessoa Jurídica e 5% para Pessoa Física no Imposto de 

Renda.  

BA.D6.II 

Proposta 2.32: Fundos Regionais 

Criar o Fundo de Desenvolvimento da Região Sul – FDRS, para atender as demandas 

da Região Sul. 

PR.D2.II; RS.D1.II; SC.D1.II 

 

Proposta 2.33: Fundos Regionais 

Criar um fundo de proteção ao bioma brasileiro Caatinga. 

PI.D13.II 

 

Proposta 2.34: Fundos Regionais 

Destinar, no mínimo, 2% do orçamento anual do Fundo de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste (FDCO), para cada unidade federativa do Centro-Oeste, ao fomento da 

educação, pesquisa e extensão universitária, profissional e tecnológica de 

instituições públicas. 

CO.D2B.IV; MT.D5B.IV 

 

Proposta 2.35: Fundos Regionais 

Estruturar o planejamento estratégico para mobilizar fundos de investimentos 

regionais de financiamento da União, estados e municípios em territórios. 

 

Proposta 2.36: Fundos Regionais 

Alocar 30% dos recursos do FDCO para atender aos Arranjos Produtivos Locais (APLs). 

GO.D14.II;CO.D11.II 

 

Proposta 2.37: Fundos Regionais 

Incentivar a regionalização das cadeias produtivas, partindo das potencialidades e 

vocações locais, enfatizando mini/micros e pequenos produtores rurais, e micro, 

pequenas e médias empresas, nas programações anuais dos Fundos Constitucionais 

(FCO, FNO e FNE) e de Desenvolvimento. 
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CO.D10A.II 

 

Proposta 2.38: Fundos Regionais 

Determinar na legislação fonte permanente de recursos para o aporte anual do 

FDCO, evitando, assim, oscilações e imprecisões orçamentárias. 

CO.D12.II 

 

Proposta 2.39: Fundos Regionais 

Estabelecer e institucionalizar mecanismos que viabilizem o acesso ao crédito 

àquelas regiões que menos acessam recursos oriundos dos fundos setoriais e bancos. 

RR.D2.III 

 

Proposta 2.40: Fundos Regionais 

Definir agendas estratégicas de Desenvolvimento Regional que integrem os 

mecanismos de financiamento dos estados, municípios e Governo Federal em linhas 

de crédito que contribuam para a redução das desigualdades inter e intrarregionais 

(taxa diferenciada de juros para os municípios com IDH baixo e prazo diferenciado de 

amortização a fundo perdido), diminuindo a burocracia existente nos bancos oficiais, 

visando ao incentivo à regionalização das cadeias produtivas, partindo das 

potencialidades e vocações locais, enfatizando mini/micros e pequenos produtores 

rurais, e micro, pequenas e médias empresas, considerando os assentamentos e 

áreas de proteção ambiental. 

AP.D13.II, AP.D17.II, CO.D10B.II, RJ.D4.II 

 

Proposta 2.41: Fundos Regionais 

Incentivar a indução de investimentos industriais em regiões e sub-regiões de baixa 

renda, estagnadas e de faixa de fronteira, valorizando suas vocações e/ou 

potencialidades através de taxas de juros e prazos diferenciados, preestabelecidos 

nas programações anuais dos Fundos Constitucionais (FCO, FNO e FNE) e de 

Desenvolvimento e BNDES.  1 

  CO.D11.II 

Proposta 2.42: Fundos Regionais 

Promover a divulgação da PNDR e dos instrumentos de desenvolvimento regional, 

particularmente dos fundos constitucionais de financiamento, dos fundos de 

desenvolvimento, dos incentivos fiscais municipais, estaduais e federais, das 
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iniciativas do BNDES e mobilizar e capacitar os potenciais beneficiários dos recursos 

da política. 

RR.D16.II; SP.D16.II 

Proposta 2.43: Incentivos fiscais  

Aprimorar os critérios de concessão de incentivos fiscais, no mesmo sentido definido 

para os fundos de financiamento, ou seja, adotando condicionalidades em função do 

atendimento de metas sociais e ambientais, de inovação tecnológica, de práticas de 

sustentabilidade e de formação de recursos humanos. 

SD.D3.II; SE.D17.I; SP.D13.II 

 

Proposta 2.44: Incentivos fiscais  

Criar novos mecanismos de incentivos federais, complementares aos incentivos 

estaduais. 

GO.D3.II 

Proposta 2.45: Incentivos fiscais  

Criar política de incentivo tributário com isenção fiscal do IPI para produtos 

produzidos e consumidos na Amazônia Ocidental. 

RO.D14.II 

Proposta 2.46: Incentivos fiscais  

Determinar a federalização dos incentivos fiscais com o objetivo de desenvolver as 

regiões de menor desenvolvimento econômico, ambiental e social. 

TO.D17.II 

Proposta 2.47: Incentivos fiscais  

Estender os incentivos financeiros e fiscais existentes no Norte e Nordeste para o 

Centro-Oeste. 

GO.D1.III 

Proposta 2.48: Incentivos fiscais  

Reafirmar o papel do Estado no planejamento regional, desenvolvendo as 

potencialidades locais em detrimento da competição fiscal. 

RJ.D19.III 

 

Proposta 2.49: Bancos Oficiais  

Aprimorar iniciativas do BRB para o Desenvolvimento Regional, estabelecendo-o 

como agente financeiro do FDCO, fomentando o apoio às micro e pequenas 
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empresas, empreendimentos criativos e indústrias, utilizando linhas de crédito do 

FCO, FUNGER e FDCO.  

DF.D2.II; DF.D6.II 

 

Proposta 2.50: Bancos Oficiais  

Articular apoio financeiro e garantir complementariedade entre ações dos bancos 

públicos de desenvolvimento para projetos voltados à sustentabilidade e para 

comunidades quilombolas, de pescadores, assentados e indígenas. 

AP.D5.II 

 

Proposta 2.51: Capacitação 

Criar e garantir, via Governo Federal e Estadual, assessoria técnica e capacitação 

para os atores sociais nas áreas de captação e gestão dos recursos, para dar 

condições aos municípios, principalmente os de pequeno porte, de acessar os 

recursos da política pública e os créditos disponibilizados pelos fundos existentes. 

AM.D13.I; PB.D6.I; PR.D17.II; RJ.D15.II 

Proposta 2.52: Capacitação 

Dotar o poder público e privado de estruturas para elaboração de projetos de 

captação de recursos para minimizar as desigualdades estaduais e regionais. 

AP.D14.IV 

 

Proposta 2.53: Capacitação 

Prover assistência técnica e financeira às unidades federativas na elaboração de 

seus planos de desenvolvimento regionais e locais. 

MT.D3A.III 

 

Proposta 2.54: Compensações pela exploração de recursos naturais e 

geração de energia 

Definir política de compensações financeiras e sociais, vinculada à PNDR, pela 

exploração econômica dos recursos naturais e pela geração de energia, exigindo 

investimentos proporcionais para grandes projetos, de modo a beneficiar a 

população local com o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio de descontos 

sobre o valor da tarifa de energia elétrica para os consumidores estabelecidos em 

estados produtores de energia. 

AP.D10.III; N.D15.II; N.D3.I; RO.D9.II; TO.D5.III 
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Proposta 2.55: Compensações pela exploração de recursos naturais e 

geração de energia 

Instituir uma base de tributação justa, equânime e sustentável para a exploração 

dos recursos naturais como petróleo, minérios e gás natural, revertendo às rendas 

em prol da diversificação da base econômica e da inclusão social nos estados e 

municípios. 

MG.D15.I 

Proposta 2.56: Estímulo à pesquisa e inovação 

Criar mecanismos efetivos de estímulo à pesquisa de desenvolvimento e inovação, 

para atração e promoção de empresas inovadoras no âmbito dos fundos de 

desenvolvimento, dos sistemas de incentivos fiscais e créditos diferenciados para o 

Desenvolvimento Regional, estimulando o empreendedorismo. 

AC.D18.IV; MA.D19.II; RN.D18.IV; RO.D10.II 

Proposta 2.57: Compras governamentais 

Assegurar prioridade absoluta para a aquisição de bens e serviços diretos do 

produtor local ou regional, em igualdade de condições. 

CE.D9.II 

Proposta 2.58: Compras governamentais 

Estimular a criação e implementação de instrumentos legais nos estados, municípios 

e Distrito Federal, garantindo a preferência nas compras governamentais por bens e 

serviços que: a) sejam oferecidos por micro, pequenas e médias empresas e b) sejam 

produzidos na própria unidade federativa, dando prioridade a esses bens e serviços 

na ordem de pagamento. 

CO.D16.II; DF.D5.II 

Proposta 2.59: Distribuição da receita tributária 

Distribuição proporcional da receita tributária gerada pelos empreendimentos aos 

municípios fornecedores, garantindo que os impostos sobre serviços sejam 

recolhidos onde se deu o fato gerador. 

CO.D14.II; DF.D9.II; PR.D12.III 

Proposta 2.60: Lei Kandir 

Garantir as compensações tributárias oriundas da Lei Kandir e a criação de um fundo 

destinado a promover a implantação de projetos nos estados atingidos pela referida 

lei. 

PA.D1.I; PA.D5.I 
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Proposta 2.61: Regiões afetadas por grandes projetos 

Definição de um programa mínimo de investimentos para atender as regiões 

afetadas por grandes projetos. 

PA.D17.I 

Proposta 2.62: Remuneração pela conservação ambiental 

Buscar instituir remuneração internacional às populações tradicionais da Amazônia 

pela conservação ambiental. 

AM.D18.II 

Proposta 2.63: Fundo de Participação dos Estados - FPE 

Destinar mais recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para a Região 

Norte. 

AP.D19.IV 
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EIXO III  
 

Desigualdades Regionais e Critérios de Elegibilidade 
 
27 PROPOSTAS 

 
Indicadores – 4 propostas 
Critérios de elegibilidade – 9 propostas 
Regiões de baixo dinamismo ou estagnadas – 2 
propostas 
Políticas públicas para o Semiárido – 2 propostas 

 

Critérios de alocação de recursos – 4 propostas 
Faixa de fronteira – 2 propostas 
Desigualdades intrarregionais – 2 propostas 
Territórios rurais – 1 proposta 
Compensações de macroinvestimentos – 1 
proposta 

 

 

Proposta 3.1: Indicadores 

Criar sistema de indicadores que expressem as dimensões socioeconômica, 
institucional, socioambiental (urbana e rural), demográfica e as potencialidades dos 
territórios, elaborado por um fórum de instituições de pesquisa socioeconômica e 
ambiental, para fins de implementação, monitoramento e avaliação de programas e 
ações da PNDR, considerando a diversificação da capacidade produtiva e 
operacional entre as regiões. 

AC.D2.II; MS.D16.III; PR.D3.III; RR.D11.III; SE.D15.III 

Proposta 3.2: Indicadores 

Definir os critérios de elegibilidade e a tipologia da PNDR por meio de uma ampla 
discussão, envolvendo os três níveis de Governo, considerando indicadores que 
reflitam as dimensões socioeconômica, institucional e socioambiental dos 
territórios, levando em conta aspectos como a mobilidade demográfica e a 
potencialidade das regiões, considerando a emigração como indicador de baixo 
dinamismo, com vistas à promoção da equidade e justiça social. 

DF.D3.III; PE.D18.III; RS.D10.III; RS.D9.III; SD.D1.III; SP.D3.III 

Proposta 3.3: Indicadores 

Elaborar e implantar políticas públicas a partir da microrregionalização dos 
indicadores. 

RR.D20.III 
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Proposta 3.4: Indicadores 

Vincular os recursos da PNDR a investimentos em regiões que apresentem maior 
vulnerabilidade social e/ou pobreza em suas múltiplas dimensões, a partir de 
indicadores socioeconômicos. 

NE.D8.III 

Proposta 3.5: Critérios de elegibilidade 

Adotar a tipologia dos municípios como referência na elegibilidade de prioridades, 
visando à formulação e execução de políticas de Desenvolvimento Regional. Adotar 
o municipal/local como referência na formulação e execução de políticas de 
Desenvolvimento Regional. 

MT.D3B.III 

Proposta 3.6: Critérios de elegibilidade 

Combinar princípios de equidade e competitividade nas estratégias de 
desenvolvimento, incluindo o componente social nos critérios de elegibilidade, 
privilegiando a aplicação dos investimentos em projetos de ampla abrangência 
social. 

RO.D20.III 

Proposta 3.7: Critérios de elegibilidade 

Considerar os Estados com transição de biomas como Regiões-Programa Especiais – 
RPEs. 

TO.D3.III 

Proposta 3.8: Critérios de elegibilidade 

Estabelecer critérios de elegibilidade para a construção de um portfólio de 
programas e ações setoriais mais adequado aos contextos socioespaciais presentes 
no território. Neste caso, os critérios de elegibilidade não se referem à seleção de 
regiões programa, uma vez que todas devem ser contempladas.  

SD.D17.II 

Proposta 3.9: Critérios de elegibilidade 

Estabelecer princípios de isonomia entre as regiões menos favorecidas, a partir de 
suas desigualdades.  

PA.D11.III 
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Proposta 3.10: Critérios de elegibilidade 

Priorizar as políticas de Desenvolvimento Regional para regiões com baixo IDH, 
municípios fronteiriços e Pantanal. 

CO.D5.III; MS.D14.II 

 

Proposta 3.11: Critérios de elegibilidade 

Priorizar na PNDR: 
a) assentamentos e comunidades atingidas por barragens;  
b) regiões com maior dificuldade na geração de emprego e renda. 

SE.D3.III; TO.D14.III 

Proposta 3.12: Critérios de elegibilidade 

Promover uma revisão dos recortes das mesorregiões diferenciadas, buscando uma 
integração com Territórios da Cidadania, no Estado de Rondônia, e adequar suas 
coordenações, respeitando a identidade dos fóruns já consolidados. 

RO.D12.III 

Proposta 3.13: Critérios de elegibilidade 

Utilizar distintas escalas de atuação na Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), considerando a abordagem territorial, com tipologias e políticas 
específicas para as macrorregiões, mesorregiões e sub-regiões, valorizando as 
potencialidades e/ou especificidades regionais e locais. 

MA.D11.I; RS.D7.III 

Proposta 3.14: Regiões de baixo dinamismo ou estagnadas  

Estabelecer políticas de incorporação das regiões de baixo dinamismo ou 
estagnadas, por meio de programas que incentivem, capacitem e promovam 
atividades de Desenvolvimento Regional e local, a partir do aporte de recursos para 
melhorar as condições de competitividade, infraestrutura econômica (como 
transporte, energia, irrigação e comunicação) e valorização do capital humano, com 
investimentos em educação, saúde e saneamento. 

BA.D16.IV; CO.D13.III; CO.D19.IV;NE.D3.III; SC.D20.IV; SE.D7.IV 

Proposta 3.15: Regiões de baixo dinamismo ou estagnadas  

Estabelecer políticas de incorporação de áreas de baixo dinamismo ou estagnadas – 
caracterizadas por ser origem de intensos fluxos emigratórios – ao processo de 
Desenvolvimento Regional e nacional. 

S.D2.III 
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Proposta 3.16: Políticas públicas para o Semiárido 

Incluir o nordeste goiano na região do Semiárido. 

GO.D7.III 

Proposta 3.17: Políticas públicas para o Semiárido 

Promover estudos, ações e políticas de Desenvolvimento Regional ligados à 
convivência com o Semiárido e erradicação da pobreza, considerando a existência de 
regiões de baixa renda, baixo dinamismo e peculiaridades ambientais, além de 
ampliar e dar continuidade às ações de construção de obras hídricas. 

CE.D16.IV; CE.D2.III; CE.D8.IV; PE.D13.I 

Proposta 3.18: Critérios de alocação de recursos  

Determinar os critérios de concessão e incentivos, a partir de um conceito de 
extraterritorialidade local, observando as potencialidades regionais. 

SP.D19.III 

Proposta 3.19: Critérios de alocação de recursos  

Garantir a aplicação de recursos orçamentários federais dentro do que já preceitua 
a Constituição Federal no § 7º, do Art. 165, que estabelece a proporcionalidade 
populacional de cada região, contribuindo para a redução das desigualdades 
regionais. 

NE.D18.I;NE.D6.III 

Proposta 3.20: Critérios de alocação de recursos  

Garantir a aplicação de, no mínimo, 7% (sete por cento) dos recursos destinados à 
PNDR em cada macrorregião. 

S.D12.III 

Proposta 3.21: Critérios de alocação de recursos  

Identificar as potencialidades das microrregiões a fim de garantir a equidade na 
aplicação dos recursos e implantação e fortalecimento de políticas públicas. 

MG.D13.III 

Proposta 3.22: Faixa de fronteira 

Fortalecer mecanismos de efetivação dos programas de Desenvolvimento Regional, 
priorizando a faixa de fronteira, com revisão da legislação específica, e 
mesorregiões diferenciadas, respeitando suas especificidades locais e valorizando as 
relações fronteiriças para fortalecer a cidadania. 

MS.D19B.I; N.D13.III; RS.D16.III 
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Proposta 3.23: Faixa de fronteira 

Promover a integração interna para mercado externo, estreitando as relações do 
Brasil com os países fronteiriços, ampliando a integração logística da Amazônia 
Legal com os países vizinhos. 

AC.D15.III 

Proposta 3.24:Desigualdades intrarregionais 

Adotar mecanismos de redução das desigualdades regionais e intrarregionais, 
considerando as dimensões sociais, de gênero e étnico-racial, considerando que 
mesmo nas regiões mais ricas, existe má distribuição de renda. 

CO.D6.III; PR.D13.III 

Proposta 3.25: Desigualdades intrarregionais 

Combater as desigualdades territoriais dentro das macrorregiões, dando tratamento 
diferenciado às áreas mais pobres ou menos dinâmicas, caracterizadas por intensos 
fluxos de emigração. 

S.D17.III 

Proposta 3.26: Territórios rurais 

Transformar todos os territórios rurais em cidadania, priorizando as articulações da 
cidadania e das mesorregiões diferenciadas para a ação da PNDR nos territórios de 
baixa renda e baixo dinamismo e/ou com elevada incidência de pobreza, ampliando 
as agendas dos Territórios da Cidadania para além da dimensão rural e buscando 
integrá-las com as agendas estratégicas nas demais escalas em sua região. 

RN.D16.III 

Proposta 3.27: Compensações de macroinvestimentos 

Garantir retorno de programas de forma compulsória e compensatória de 
macroinvestimentos, decorrentes do âmbito público-privado em regiões elegíveis. 

PA.D18.III 
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EIXO IV  
 

Vetores de Desenvolvimento Regional Sustentável 
 

128 PROPOSTAS 

 

a) Vertente Estrutura Produtiva – 32 propostas 
 

Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos 
Locais) – 7 propostas 
Potencialidades locais e regionais – 3 propostas 
Empreendimentos de pequeno porte – 4 propostas 
Agricultura familiar – 4 propostas 
Fortalecimento da produção local/regional – 7 
propostas 
 

Turismo e economia criativa – 2 propostas 
Setores básicos da economia – 2 propostas 
Economia verde – 1 proposta 
Economia solidária – 1 proposta 
Agricultura patronal – 1 proposta 

 
 

 
b) Vertente Educação – 38 propostas 
 
Educação técnica/profissional – 8 propostas 
Qualidade da Educação – 8 propostas 
Redes de ensino – 2 propostas 
Educação básica – 5 propostas 
Formação e qualificação de recursos humanos – 4 
propostas 
Educação e empreendedorismo – 1 proposta 

Programas de pós-graduação – 2 propostas 
Ensino superior – 4 propostas 
Educação ambiental e artística – 1 proposta 
Planos de Educação – 2 propostas 
Articulação com o setor produtivo – 1 proposta 
 

 
 
c) Vertente da Ciência, Tecnologia e Inovação – 17 propostas 
 

Sistemas e redes de inovação – 1 proposta 
Agendas estratégicas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação – 1 proposta 
Inovação e desenvolvimento tecnológico – 11 
propostas 
 

Projetos estratégicos de integração regional – 1 
proposta 
Estruturas para tecnologia e inovação – 2 
propostas 
Articulação com setor produtivo – 1 proposta 

 

 
d) Vertente Infraestrutura e Desenvolvimento Regional – 24 propostas 
 
Transportes e mobilidade – 9 propostas 
Corredores logísticos – 3 propostas 
Infraestrutura de serviços públicos – 7 propostas 

 

Projetos estratégicos de integração regional – 2 
propostas 
Infraestrutura logística – 2 propostas 
Acessibilidade – 1 proposta  

 
e) Vertente Rede de Cidades – 5 propostas 
Políticas metropolitanas e planejamento urbano 
e regional – 2 propostas 

Planejamento territorial-urbano – 3 propostas 
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f) Vertente Sustentabilidade Ambiental – 12 propostas 
 
Sustentabilidade socioambiental – 9 propostas 
Zoneamento Econômico-Ecológico – 2 propostas 

 

Desertificação e mudanças climáticas – 1 
proposta 

 
 

 

a) Vertente Estrutura Produtiva 

 
 
Proposta 4.1 - Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

 
Fortalecer pequenos e médios empreendimentos, estruturar redes de Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) e estimular o empreendedorismo para o fortalecimento e o 
adensamento de cadeias produtivas selecionadas e emergentes, visando à 
exploração de potencialidades regionais na produção de bens e serviços, para o 
fortalecimento das economias regionais:  
a) estimular a economia verde, empreendimentos agroindustriais, industriais, 
turísticos e de serviços;  
b) articular a economia regional com as economias de base local, fomentando o 
cooperativismo e a economia solidária e priorizando as compras locais; c) aumentar 
a competitividade nos mercados nacional e internacional e; 
d) incentivar a agropecuária, piscicultura, carcinicultura; 
e) consolidar e adensar as cadeias e APLs minero-metalúrgicos integrados aos polos 
siderometalúrgicos e agroindustriais. 
 
CE.D1.II; DF.D13.IV; DF.D15.I; GO.D2.IV; MS.D11.IV; PA.D19.IV; PB.D11.IV; PI.D4.IV; RO.D5.IV; RR.D14.IV; RS.D17.IV; S.D7.IV; 
SD.D4.IV; SE.D9.IV 

 
 
Proposta 4.2 - Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 
 

Promover o desenvolvimento das cadeias produtivas e Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) a partir da estruturação de uma rede e por meio do fortalecimento do 
associativismo, cooperativismo, incubação de empresas e parques tecnológicos e 
unidades de beneficiamento, considerando as vocações e potencialidades locais e 
regionais, o respeito à sustentabilidade e sua integração ao mercado nacional e 
internacional, identificando, consolidando e estruturando os produtos, assim como 
agregando valor a eles. 
 
AC.D11.III; AM.D19.III; MA.D13.III; NE.D7.IV; PE.D5.IV; RN.D4.IV 
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Proposta D4.3 - Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 
Aprimorar os mecanismos de apoio e proteção aos setores locais e estratégicos, a 
exemplo do leite, vinho, arroz, entre outros, visando dar maior competitividade a 
estes produtos no âmbito dos acordos comerciais. 
 
S.D15.II 

 

Proposta D4.4 - Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

 
Direcionar recursos dos programas federais para realização de diagnósticos e para o 
desenvolvimento tecnológico das diversas cadeias produtivas. 

 
 PE.D16.IV 
 

Proposta D4.5 - Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

 
Estruturar redes de APLs, buscando não somente as oportunidades e potencialidades 
já reveladas, mas também atividades inovadoras e portadoras de futuro, integrada 
aos vetores nacionais de desenvolvimento. 
  
PB.D7.IV 

 

Proposta 4.6 - Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 
 

Implementar em nível nacional a política territorial, acatando os Planos Territoriais 
de Desenvolvimento Rural Sustentável -PTDRS – e estruturando redes de Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) para o fortalecimento e o adensamento de sistemas 
produtivos sustentáveis selecionados.  

 
BA.D15.IV 

 

Proposta 4.7 - Cadeias produtivas e APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

 
Possibilitar a formação de uma rede articulada do setor produtivo e de serviços em 
esferas de produção, com complexidade proporcional à interiorização, de modo a 
desenvolver centros intermediários. 

 
AC.D16.III 
 

 

Proposta 4.8 - Potencialidades locais e regionais 
 

Promover o desenvolvimento produtivo, cultural e de tecnologias inovadoras, a 
partir da identificação, exploração e otimização das oportunidades, potencialidades 
e vocações locais e regionais, com respeito e valorização da diversidade territorial, 
cultural e ambiental como ativo para o desenvolvimento, fomentando a geração de 
emprego e renda e interiorizando o conhecimento para desenvolver e fortalecer as 
potencialidades locais. 
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AL.D1.III; AL.D12.IV; AL.D3.IV; AL.D4.; MA.D15.III; MS.D19A.I; PA.D13.IV; PB.D18.IV; PR.D11.I; PR.D8.IV; RR.D7.IV; RS.D8.IV; 
S.D14.III; SC.D14.IV; SE.D2.II; RJ.D5.III 
 

 

Proposta 4.9 - Potencialidades locais e regionais 

 
Reconhecer as especificidades regionais atreladas às questões indígenas e 
comunidades tradicionais, assim como aos entraves logísticos das Regiões 
Programas no Norte. 

 
RR.D6.III 
 

Proposta 4.10 - Potencialidades locais e regionais 

 
Desenvolver pesquisas para identificar potencialidades econômicas, sociais e 
ambientais de cada região. 

 
TO.D12.I 
 
 

Proposta 4.11 - Empreendimentos de pequeno porte 
 

Estabelecer mecanismos para fortalecer as pequenas e microempresas, 
microempreendedores individuais, cooperativas, associações, pequenos produtores 
rurais e a agricultura familiar, por meio do fomento, da inclusão produtiva e do 
acesso à informação e ao conhecimento. 
 
AP.D4.IV; MG.D19.IV; N.D1.IV; RJ.D1.III; TO.D4.IV; SD.D5.III 

 
 

Proposta 4.12 - Empreendimentos de pequeno porte 
 

Estimular a produção de alimentos saudáveis de forma cooperada e comercializada 
em circuitos curtos, aproveitando os programas governamentais. 

 
RJ.D6.IV 
 

Proposta 4.13 - Empreendimentos de pequeno porte 
 

Incentivar a união e a organização socioprodutiva, de forma inclusiva, por meio do 
empreendedorismo, priorizando a agricultura familiar, os pescadores artesanais e os 
pequenos e médios produtores, estimulando a produção de alimentos saudáveis a 
fim de potencializar as oportunidades microrregionais e o empoderamento desses 
grupos.  
 
MG.D20.IV; RJ.D16.I; SD.D14.IV 
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Proposta 4.14 - Empreendimentos de pequeno porte 

 
Direcionar as parcerias público-privadas para integrar a função social do Estado, 
voltada às pequenas e médias empresas. 

 
PB.D15.I 
 
 

Proposta 4.15 - Agricultura familiar 
 
Definir pesquisas agropecuárias voltadas para a região Amazônica e sua agricultura 
familiar, garantindo assistência técnica e linhas de financiamento que tenham 
critérios de concessão e incentivos fiscais, com objetivo de geração de emprego e 
renda. 

 
AP.D6.III 
 

Proposta 4.16 - Agricultura familiar 

 
Implementar ações para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, da 
agricultura patronal e familiar, da aquicultura familiar e do extrativismo, bem como 
fortalecer as cadeias produtivas relacionadas com apoio, monitoramento técnico e 
fortalecimento dos cursos profissionais, fomentando a Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER), a produção, comercialização, armazenamento, promovendo a 
desburocratização do crédito para o setor e o desenvolvimento e a difusão de 
tecnologias de produção e gestão, com ênfase na produção alimentar. 
 
MA.D6.IV; MS.D2.I; NE.D10.I; PE.D12A.IV; RN.D6.IV; RR.D1.IV 
 
 

Proposta 4.17 - Agricultura familiar 

 
Priorizar recursos para projetos voltados à agricultura familiar, com juros 
subsidiados. 

 
RO.D8.II 
 

Proposta 4.18 - Agricultura familiar 

 
Utilizar os instrumentos da política regional para o fortalecimento da soberania e 
segurança alimentar, baseado na agricultura familiar, incentivando a agricultura 
orgânica e a agroecologia, ampliando a assistência técnica e investindo na formação. 
 

PI.D17.II; S.D10.III 
 
 

Proposta 4.19 - Fortalecimento da produção local/regional 
Aperfeiçoar a sistemática do escoamento da produção e comercialização, eliminando 
a figura do atravessador. 
 
AM.D5.II 
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Proposta 4.20 - Fortalecimento da produção local/regional 

 
Apoiar a comercialização de produtos da sociobiodiversidade para criação de polos 
produtivos. 
 

RO.D3.IV 
 

Proposta 4.21 - Fortalecimento da produção local/regional 

 
Estimular o programa de certificação de origem dos produtos regionais. 

 
SC.D6.I 
 

Proposta 4.22 - Fortalecimento da produção local/regional 

 
Implantar programas de fortalecimento e desenvolvimento de fornecedores locais e 
regionais. 

 
GO.D10.IV; MS.D15.IV 

 
 

Proposta 4.23 - Fortalecimento da produção local/regional 

 
Promover a capacitação técnica especializada no setor produtivo. 
AC.D14.III 

 
 

Proposta 4.24 - Fortalecimento da produção local/regional 

 
Promover a inclusão produtiva por meio do empreendedorismo formal. 

 
BA.D18.IV; SP.D10A.IV 

 
 
 

Proposta 4.25 - Fortalecimento da produção local/regional 

 
Promover o adensamento e enraizamento de empreendimentos industriais, 
agroindustriais e serviços, articulando-os às economias de base local. 

 
AL.D10.IV; PB.D11A.IV 
 
 

Proposta 4.26 - Turismo e economia criativa 
 
Criar e implementar, de forma sustentável, políticas públicas de desenvolvimento da 
cadeia produtiva do turismo, integrando-as regionalmente, e contemplando:  
a) os aspectos materiais e imateriais da cultura local e a valorização do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental;  
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b) o turismo familiar, com ênfase nas feiras culturais e demais eventos consagrados, 
e;  
c) a economia criativa e os eixos culturais (folclore, danças, arte, música, espaços, 
etc.) da base social local, utilizando seu potencial como dinamizador do crescimento 
do capital social humano. 
 
MS.D12.II; MT.D13.IV; N.D18.III; PB.D14.IV; RN.D15.IV 
 
 

Proposta 4.27 - Turismo e economia criativa 

 
Fomentar projetos com foco em economia criativa de modo a potencializar a cultura 
regional como vetor de inclusão social e Desenvolvimento Regional, contribuindo 
assim, para o desenvolvimento sustentável do setor de serviços, turismo e moda, 
entre outros.  
 
AL.D7.IV; NE.D13.IV; S.D5.IV 

 

Proposta 4.28 - Setores básicos da economia 
 
Estimular o aumento da competitividade da agricultura por meio da aplicação de 
tecnologias e a melhoria da gestão das propriedades rurais. 
 
ES.D13.III; MS.D13.IV 

 

Proposta 4.29 - Setores básicos da economia 

 
Promover o desenvolvimento por meio do fortalecimento e da integração dos 
setores básicos da economia - agropecuária, mineração, indústria e serviços-, 
aproveitando as potencialidades de cada região. 

 
CO.D17.IV 
 

 

 Proposta 4.30 - Economia verde 
 
Estimular e fortalecer a “economia verde” aproveitando amplamente suas 
possibilidades como mobilizadora e catalizadora de processos de desenvolvimento 
local e regional. 
 
GO.D17.IV; PA.D4.IV; RR.D15.IV 
 

 

Proposta 4.31 - Economia solidária 
 
Promover a estruturação da economia solidária, visando à redução das 
desigualdades regionais e criando carteiras de projetos com legislação diferenciada, 
para facilitar o acesso ao crédito. 

 
MA.D3.III; SP.D10B.IV; SD.D16.III 
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 Proposta 4.32 - Agricultura patronal 
 
Implementar ações para o desenvolvimento rural sustentável e solidário da 
agricultura patronal: Assistência Técnica Extensão Rural (ATER), produção, 
comercialização, armazenamento e outras políticas transversais. 

 
PE.D12B.IV 

 

 

b) Vertente Educação 
 
 
Proposta 4.33 - Educação técnica/profissional 
Aprofundar o processo de interiorização dos institutos e universidades federais, 
priorizando não só as regiões deficitárias em ensino técnico e superior, como 
também as áreas do conhecimento de maior capacidade tecnológica, a fim de 
desenvolver o potencial produtivo, a criação e a atração de empresas e a retenção 
de capital humano qualificado. 

 
MG.D16.IV 

 

Proposta 4.34 - Educação técnica/profissional 
 
Desenvolver políticas públicas de fortalecimento dos cursos profissionais nos 
territórios com foco na assistência técnica e acesso a linha de crédito com 
agricultura familiar. 

 
BA.D10.III 
 
 

Proposta 4.35 - Educação técnica/profissional 
Estimular a adoção do ensino médio concomitante com qualificação profissional em 
período integral, por meio de parcerias com empresas. 
 
PB.D16.IV; SC.D11.III 

 
Proposta 4.36 - Educação técnica/profissional 
Fortalecer a educação técnica/profissionalizante em todas suas etapas e 
modalidades, voltada para as necessidades de cada região, levando em consideração 
uma transformação nas regiões menos desenvolvidas. 
 
MA.D5.IV; MG.D4.III 

 
Proposta 4.37 - Educação técnica/profissional 
Garantir a ampliação, distribuição e interiorização das redes de ensino público nos 
setores técnico, tecnológico, profissional e superior, tendo como base as 



58 
 

potencialidades e vocações regionais, qualificando e inovando a educação e 
capacitação técnica profissional, além de desenvolver recursos humanos voltados 
para a promoção do desenvolvimento sustentável e garantir a apropriação da 
produção do conhecimento pelas comunidades, priorizando não só as regiões 
deficitárias em ensino técnico e superior, como também as áreas do conhecimento de 
maior capacidade tecnológica, a fim de desenvolver o potencial produtivo, a criação 
e a atração de empresas e a retenção de capital humano qualificado. 
 
MG.D3.IV; MS.D10.III; RO.D17.IV; SC.D2.III; SD.D11.IV 

 

Proposta 4.38 - Educação técnica/profissional 

Garantir e fortalecer a educação técnica profissionalizante e a oferta de cursos 
técnicos, tecnológicos, licenciaturas e bacharelados nas Unidades de Ensino 
Profissional e Tecnológico – UEPT- voltadas para as necessidades de cada região, em 
sintonia com:  
a) o sistema produtivo, em particular com a consolidação e o fortalecimento dos 
Arranjos Produtivos Locais e das redes de micro e pequenas empresas;  
b) as demandas sociais, priorizando os interesses e necessidades das populações e 
sua cultura local (comunidade do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, 
mulheres de baixa renda e pessoas com deficiência). 
 
CE.D3.III; MA.D4.IV; MT.D14.IV; PR.D7.IV; SC.D13.IV 
 

 

Proposta 4.39 - Educação técnica/profissional 
 
Priorizar o apoio de crédito para escolas de caráter técnico e científico, cujas 
matrizes curriculares estejam vocacionadas ao Desenvolvimento Regional. 
 
SC.D10.II 

 

Proposta 4.40 - Educação técnica/profissional 
 
Priorizar os espaços elegíveis da PNDR no plano de expansão da rede federal e 
estadual de Ensino Profissional e Tecnológico (EPT) e do ensino superior. 

 
MT.D6A.IV 
 

Proposta 4.41 - Qualidade da Educação 
 
Adotar o custo-aluno-qualidade inicial - CAQI- como referência para a definição de 
metas e acompanhamento dos esforços de convergência regional no campo da 
educação. 
 
SC.D7.IV 

 

Proposta 4.42 - Qualidade da Educação 

 
Escolas e transportes para os alunos da zona rural. 
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AM.D1.II 

 

Proposta 4.43 - Qualidade da Educação 

 
Garantir investimentos na área de educação com a elevação do percentual do PIB 
nacional destinado ao Nordeste, para o fortalecimento qualitativo da educação 
básica (período integral), técnica e superior (tecnológico, licenciatura e 
bacharelado). 

 
NE.D9.IV 

 

Proposta 4.44 - Qualidade da Educação 

 
Garantir os recursos federais necessários para custear a diferença entre o CAQI e o 
custo aluno/ano real nos estados do Norte e Nordeste, bem como nas demais 
regiões elegíveis da PNDR. 

 
PI.D10.IV 
 
 

Proposta 4.45 - Qualidade da Educação 
 

Garantir investimentos na área de Educação, para o ensino fundamental, médio e 
técnico/profissionalizante, promovendo amplo programa de formação, capacitação 
e valorização de docentes, em todos os níveis da educação, com cumprimento de 
metas, visando à qualidade de ensino e aprendizagem e criando mecanismos de 
avaliação do desempenho e valorização do alto desempenho docente, em 
quantidade e qualidade requeridas pelo desenvolvimento. 
 
PE.D2.IV; E.D4.IV; S.D19.IV 

 
 
 

Proposta 4.46 - Qualidade da Educação 

 
Garantir o desenvolvimento da qualidade da Educação, promovendo a melhoria do 
ensino-aprendizagem em todos os níveis educacionais, aumentando recursos e a 
participação do investimento público para a execução das políticas de acesso e 
permanência estudantil nas instituições de ensino público, considerando a integração 
familiar em prol da educação. 
 
CO.D20.IV; MS.D8.IV; SE.D6.IV 

 
 

Proposta 4.47 - Qualidade da Educação 

 
Orientar a rede pública de ensino médio, profissionalizante e universitário a priorizar 
os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, 
extrativistas, afrodescendentes, mulheres de baixa renda e das pessoas com 
deficiência nas regiões elegíveis da PNDR, considerando o conhecimento tradicional. 
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AM.D12.III; AM.D14.III; AP.D2.II; MS.D18.IV; RN.D19.IV; RR.D10.IV 

 

Proposta 4.48 - Qualidade da Educação 

Priorizar a aplicação dos recursos públicos para a educação nas regiões de índices 
de desenvolvimento humano mais baixos. 
 
PI.D5.IV 
 
 

 
Proposta 4.49 - Redes de ensino 
 
Adotar a cultura da pesquisa, ciência e tecnologia desde o ensino fundamental. 

 
AP.D15.III 
 
 

Proposta 4.50 - Redes de ensino 

 
Fortalecer os sistemas locais de inovação por meio das redes de ensino, pesquisa, 
extensão, capacitação e inovação tecnológica e estruturar as universidades, 
instituições de pesquisa e empresas para tratar das temáticas estratégicas, 
considerando as vocações e potencialidades locais, visando ao fortalecimento dos 
APLs, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável e ambiental.  
 
AC.D10.III; AP.D20.IV; CE.D17.III; CE.D18.IV; GO.D12.III; MA.D20.IV; NE.D4.IV; PB.D10.IV; RN.D14.IV; RS.D5.IV 

 
 

Proposta 4.51 - Educação básica 
 
Investir massivamente na educação básica, aumentando os recursos e criando 
mecanismos efetivos que garantam a universalização do atendimento educacional à 
população de 4 a 17 anos em todos os municípios, bem como a manutenção do 
aluno, com garantia da qualidade, aprendizagem adequada à série/ano cursado e 
respeito às especificidades regionais/locais e necessidades individuais, reduzindo a 
distorção idade/série na educação básica e a evasão escolar, principalmente no 
ensino médio. 
 
AC.D3.III; ES.D11.IV; ES.D15.IV; MT.D6B.IV; PR.D10.IV; RN.D1.IV 

 
 

Proposta 4.52 - Educação básica 

Criar mecanismos de estímulo à cultura e à arte na educação básica. 
 
PI.D14.II 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

Proposta 4.53 - Educação básica 
 

Estabelecer, de forma clara, o regime de colaboração entre estado, municípios e 
Governo Federal na oferta da educação básica, inclusive quanto ao seu 
financiamento.  

 
ES.D6A.IV 
 
 

Proposta 4.54 - Educação básica 
 

Investir massivamente na formação, capacitação, remuneração dos profissionais da 
educação, infraestrutura e metodologia de ensino da educação básica. 

 
N.D9.IV 

 

Proposta 4.55 - Educação básica 

 
Melhorar o ensino fundamental (aluno, escola e família) e incluir cursos técnicos 
adequados a cada região. 

 
PE.D20.III 
 
 

 Proposta 4.56 - Formação e qualificação de recursos humanos  
 
Assegurar o direcionamento de recursos previstos na Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional e no orçamento da União para ampliar e fomentar a 
capacitação/formação de recursos humanos locais e os investimentos necessários em 
educação e qualificação profissional, infraestrutura, inovação, empreendedorismo e 
saúde, respeitadas as características do território/região, fortalecendo as 
capacidades produtivas e competências técnicas, necessárias ao desenvolvimento. 
 
AM.D11.III; BA.D17.IV; BA.D19.IV; PI.D2.II; RJ.D9.II 
 
 

Proposta 4.57 - Formação e qualificação de recursos humanos 

 
Criar incentivos à permanência e formação de recursos humanos na região 
Amazônica. 

 
RR.D9.IV 
 
 

Proposta 4.58 - Formação e qualificação de recursos humanos 
 

Estabelecer política de compensação e fixação de capital humano para os órgãos 
públicos, a fim de fortalecer a execução das políticas de Estado, considerando as 
regiões mais carentes de profissionais. 

 
N.D4.III 
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Proposta 4.59 - Formação e qualificação de recursos humanos  

 
Priorizar a capacitação política do profissional em educação e dos gestores. 
 
SE.D8.II 
 
 

Proposta 4.60 - Educação e empreendedorismo 
 
Priorizar os interesses e necessidades locais e regionais na rede de ensino pública e 
privada, promovendo uma educação contextualizada, empreendedora e crítica, 
reestruturando a matriz curricular formal e profissionalizante e garantindo 
investimentos às universidades e aos institutos de educação para capacitações 
voltadas ao empreendedorismo e inovações tecnológicas. 
 
AC.D4.IV; AL.D18.IV; PI.D15.IV; SE.D20.II; SE.D5.IV; SP.D20.IV 

 

Proposta 4.61 - Programas de pós-graduação 
 
Fortalecer as universidades, particularmente da região Norte, por meio da ampliação 
e estruturação dos programas de pós-graduação, no âmbito da PNDR, tendo como 
referência metas definidas para ampliação da formação de mestres e doutores, com 
foco em áreas de tecnologia, sustentabilidade ambiental e Desenvolvimento 
Regional, bem como fortalecimento das fundações de apoio e amparo à pesquisa. 
 
AP.D16.IV; MA.D18.II; N.D6.IV; RO.D6.IV; RS.D6.IV 
 

 

Proposta 4.62 - - Programas de pós-graduação 

 
Aumentar recursos para viabilizar parcerias interinstitucionais (ex.: minter, dinter) na 
formação de recursos humanos e para criar e fortalecer os programas de pós-graduação, 
disseminando e regionalizando políticas para ampliação e melhoria da infraestrutura e 
fomento de pesquisas em áreas estratégicas, com vista à minimização das assimetrias. 
 
MT.D15.IV 

 
 

Proposta 4.63 - Ensino superior 
 
Fomentar a extensão, ensino e pesquisa, articulando as instituições representativas 
desse segmento com os sistemas produtivos locais e programas existentes. 
PR.D9.IV 

 

Proposta 4.64 - Ensino superior 

 
Implantar universidades públicas e institutos de ensino em regiões onde há 
ausências destas instituições.  

 
BA.D12.III 
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Proposta 4.65 - Ensino superior 

 
Potencializar investimentos nas instituições de ensino superior e tecnológico de 
âmbito federal, estadual e municipal, com cursos voltados às potencialidades 
regionais, estabelecendo convênios, parcerias públicas privadas, com integração 
acadêmica em nível nacional, regional e internacional. 

AP.D3.II 

 

Proposta 4.66 - Ensino superior 

 
Reconhecimento e valorização das instituições estaduais, municipais e comunitárias 
de ensino de graduação e pós-graduação para garantia da interiorização e 
fortalecimento do acesso a estes níveis de ensino. 

 
S.D8.IV 
 
 

Proposta 4.67 - Educação ambiental e artística 
 
Valorizar a educação ambiental e artística como instrumento para a conscientização 
da preservação dos ecossistemas, da biodiversidade local e das boas práticas de 
sustentabilidade ambiental, promovendo o desenvolvimento sustentável por meio da 
criação de programas multidisciplinares de educação. 
  
PB.D4.I; RR.D17.IV; S.D9.IV 
 

 

Proposta 4.68 - Planos de Educação 
 
Desenvolver um Plano Estratégico para a Educação. Na esfera estadual e municipal, 
organizar-se para a construção coletiva do “Plano Estadual de Educação”. 

 
ES.D17.IV 
 
 

Proposta 4.69 - Planos de Educação 
 

Repactuar as competências e responsabilidades entre União, estados e municípios 
no que diz respeito ao novo Plano de Educação, inclusive para definição de melhor 
funcionamento da política de tempo integral e para a política de educação inclusiva. 

 
ES.D6B.IV 
 
 

Proposta 4.70 - Articulação com o setor produtivo 
 
Implantar cursos voltados para o desenvolvimento produtivo local em instituição 
competente; incentivar o ensino público ao estudo e à prática do desenvolvimento 
local. 

AL.D19.IV 
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c) Vertente da Ciência, Tecnologia e Inovação 

 
 
Proposta 4.71 - Sistemas e redes de inovação 
 
Fortalecer, estruturar e integrar os sistemas regionais e/ou estaduais de inovação e 
extensão tecnológica, articulando universidades, institutos de pesquisa, empresas, 
governo, sociedade civil e pesquisadores independentes em torno de temáticas 
estratégicas para o desenvolvimento sustentável das regiões elegíveis da PNDR, com 
foco em micro, pequenas, médias empresas e cooperativas, valorizando a cultura 
empreendedora. 
 
AC.D13.III; AL.D9.IV; GO.D13.IV; GO.D16.IV; RR.D18.IV; RS.D12.IV; SE.D1A.IV; SP.D4.IV; TO.D9.IV 

 
 

Proposta 4.72 - Agendas estratégicas de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
Construir agendas estratégicas regionais e estaduais de Ciência, Tecnologia e 
Inovação alinhadas com a agenda estratégica nacional e com a PNDR, por meio da 
articulação com instituições de ensino e pesquisa, universidades e empresas, visando:  
 
a) Potencializar os APLs e fomentar projetos de pesquisa e inovação tecnológica, 
considerando as necessidades de cada região;  
b) Fomentar o empreendedorismo e a inovação tecnológica, incentivando os 
potenciais e vocações locais;  
c) Fomentar as atividades e tecnologias inovadoras e portadoras de futuro, a 
exemplo da economia verde, como mobilizadoras e catalizadoras de processos e 
desenvolvimento territorial e regional; 
d) Priorizar programas de inovação, articulados a projetos estruturadores regionais 
com mão de obra qualificada, capacitação de docentes e qualificação demandada 
pelo mercado. 

CE.D5.IV; MA.D7.IV; MS.D9.I; PE.D10.IV; PE.D11.IV; PR.D19.IV; RO.D4B.IV; SE.D1.IV; TO.D10.I 
 

 

Proposta 4.73 - Inovação e desenvolvimento tecnológico  
 
Dotar as localidades rurais de acesso à internet e outras tecnologias de integração 
social para fomentar a agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável. 
 

RS.D15.IV 
 

Proposta 4.74 - Inovação e desenvolvimento tecnológico 
 
 

Expansão e interiorização de instituições de Educação, Ciência e Tecnologia. 
ES.D3.IV 
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Proposta 4.75 - Inovação e desenvolvimento tecnológico 

 

Fomentar as atividades e tecnologias inovadoras de todas as dimensões do 
desenvolvimento sustentável, considerando as potencialidades regionais como 
mobilizadoras e catalizadoras de processos de desenvolvimento territorial e 
regional. 

PI.D16.III; RO.D3.IV 
 
 

Proposta 4.76 - Inovação e desenvolvimento tecnológico 
 

Implementar atividades inovadoras a partir da legislação existente, no sentido de 
alavancar os investimentos necessários ao desenvolvimento do Estado, por meio de 
parcerias público-privadas. 
 
PB.D2.II 
 
 

Proposta 4.77 - Inovação e desenvolvimento tecnológico 
 

O estado do Espírito Santo deverá ter a Educação, Inovação e o desenvolvimento 
tecnológico como pilares de grande importância para a melhoria da qualidade de 
vida da população. 

ES.D18.IV 

 
 

Proposta 4.78 - Inovação e desenvolvimento tecnológico 

 
Utilizar infraestruturas existentes (SECTEC, FIEG, IES) para multiplicar ações voltadas 
à inovação, com eventos da área de vocação. 
 
GO.D5.IV 
 
 

Proposta 4.79 - Inovação e desenvolvimento tecnológico 
 

Utilizar tecnologias modernas para que o profissional desenvolva melhor sua 
função. 
 
AM.D8.II 
 
 

Proposta 4.80 - Investimentos em ciência, tecnologia e inovação 
 
Aumentar o investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação de forma a contemplar 
as áreas estratégicas dos estados, por meio de políticas públicas para atração de 
investimentos privados. 
 

CO.D2A.IV; MT.D5a.IV 
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Proposta 4.81 - Investimentos em ciência, tecnologia e inovação 

 

Fortalecer mecanismos de financiamento para iniciativas que integrem academia, 
empresas, Organizações Não Governamentais (ONGs) e sociedade civil em projetos 
específicos voltados para a inovação comercial e para a inovação social. 

 
ES.D14.IV 
 
 

Proposta 4.82 - Investimentos em ciência, tecnologia e inovação 

 
Garantir regime diferenciado de concessão de recursos de fomento à pesquisa e 
inovação, bem como de bolsas de pós-graduação para regiões de baixo dinamismo 
econômico. 
 
CO.D9.IV 
 
 

Proposta 4.83 - Investimentos em ciência, tecnologia e inovação 
 

Reconhecer as demandas em Ciência, Tecnologia e Inovação a partir das 
especificidades socioculturais e ambientais do norte do Brasil. 
 
RO.D4A.IV 
 
 

Proposta 4.84 - Projetos estratégicos de integração regional  
 
Elaborar e executar projetos prioritários estratégicos de desenvolvimento e 
integração regionais voltados à infraestrutura de transporte, logística, saneamento 
básico, energia e telecomunicações nas regiões da PNDR. 
 
P.D7.III; MG.D10.IV; MS.D4.III; SC.D17.IV 

 
 

Proposta 4.85 - Estruturas para tecnologia e inovação 
 
Criar comitês entre universidades públicas e privadas sobre assuntos relativos à 
região, com fundos específicos para pesquisa e inovação, objetivando a 
implementação de centros regionais de excelência.  

 
SD.D15.IV 
 
 

Proposta 4.86 - Estruturas para tecnologia e inovação 
 

Fortalecer e criar novas estruturas de inovação - Parques Tecnológicos, Centros de 
Excelência em Pesquisa, incubadoras de empresas de base tecnológica, aceleradoras, 
núcleos, polos e centros de inovação tecnológica - no interior, estimulando a 
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economia do conhecimento e economia criativa como forma de agregar valor a 
produtos, processos e serviços. 
ES.D9.IV; MS.D17.IV; MT.D16B.IV 

 
Proposta 4.87 - Articulação com setor produtivo 

Criar políticas estratégicas de agregação de valor aos produtos agropecuários, 
minerais, florestais e industriais pela articulação entre Ciência, Tecnologia e 
Inovação e o setor produtivo privado. 
 
MT.D16A.IV 

 

 

d) Infraestrutura e Desenvolvimento Regional 
 
 
Proposta 4.88 - Transportes e mobilidade 
Ampliar e modernizar a malha ferroviária na região geoeconômica do Distrito 
Federal, visando à conexão logística do Centro-Oeste. 
 
DF.D8.IV 
 
 
 

Proposta 4.89 - Transportes e mobilidade 

Aprimorar a lei de concessões de ferrovias, visando à quebra de monopólio e 
consequente queda de preços, bem como ampliar a política de concessões de 
rodovias para melhoria da sua qualidade. 
CO.D7.IV 

 

Proposta 4.90 - Transportes e mobilidade 

Garantir a qualidade da infraestrutura de transporte intermodal (rodoviário, 
ferroviário e hidroviário) bem como da logística de telecomunicações, e de energia, 
para assegurar a mobilidade de pessoas, bens e serviços para as áreas urbanas e 
rurais e a ligação entre os municípios, mediante:  
a) a articulação das políticas de mobilidade, transporte, comunicação e transmissão 
de dados, integrando a logística das esferas federal, estadual e municipal, de forma a 
garantir a sua execução integrada; 
b) investimentos que possibilitem as articulações do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 
entre si e com outras regiões do País e de outros países sul americanos. 
 
BA.D14.IV; MS.D6.IV; MT.D20.IV 

 

Proposta 4.91 - Transportes e mobilidade 

Investir em infraestrutura (hidrovias e rodovias) para escoar a produção 
agropecuária, da agricultura familiar e superar o difícil acesso de comunidades de 
todo o País aos centros comerciais. 
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AM.D3.III; N.D16.I 
 

 
 

Proposta 4.92 - Transportes e mobilidade 

Investir em meios de transportes (ferroviário e fluvial) capazes de atender às 
demandas da região Norte. 
 
AC.D12.III 

Proposta 4.93 - Transportes e mobilidade 
 

Promover a diversificação dos modais de transporte, priorizando o ferroviário e 
hidroviário e, onde couber, a intermodalidade, com vistas a reduzir os custos de 
logística para os mercados interno e externo. 
 
CO.D3.IV; PR.D4.IV 
 
 

Proposta 4.94 - Transportes e mobilidade 

Promover a integração da malha viária das áreas periféricas do País ao eixo 
dinâmico nacional, por meio de política específica, possibilitando a diversificação dos 
modais de acordo com a melhor viabilidade econômica, social e ambiental. 
 
MT.D7.IV 
 
 

Proposta 4.95 - Transportes e mobilidade 

Obter e encaminhar recursos para readequação, modernização, revitalização e 
integração de modais de transporte (ferroviário, rodoviário, aeroviário e portuário) 
como estratégia de integração regional, de modo a possibilitar a inserção de todas 
as macrorregiões no processo de produção e consumo. 
 
AL.D14.III; PB.D3.IV; RN.D11.IV 

 
Proposta 4.96 - Transportes e mobilidade 

Viabilizar a utilização das hidrovias das regiões Norte e Sul do País, garantindo a 
redução dos custos de transporte e redução dos deslocamentos, possibilitando a 
competição entre os modais de transporte e melhorando os indicadores 
socioeconômicos regionais. 
 

MT.D19.IV 

 

Proposta 4.97 - Corredores logísticos  

Promover o desenvolvimento de novos corredores logísticos multimodais que 

induzam novos eixos de desenvolvimento e novas centralidades econômicas nos 

territórios menos desenvolvidos, bem como fortalecer e consolidar os corredores 

logísticos já existentes, considerando os impactos sociais e as especificidades dos 

territórios.   
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AM.D4.IV; BA.D20.IV; DF.D11.IV; N.D5.IV; PA.D15.IV; PA.D8.IV; RR.D5.IV; RS.D2.IV; SE.D16.IV 
 

Proposta 4.98 - Corredores logísticos 

Promover o desenvolvimento de novos corredores logísticos que induzem novos eixos por meio 
da expansão da rede ferroviária transnordestina para integrar microrregiões do Sertão, Seridó, 
Cariri, Borborema e Zona da Mata, para o escoamento da produção de frutas, minérios e 
outros produtos paraibanos. 

PB.D5.IV 

 
Proposta 4.99 - Corredores logísticos 
Promover o Desenvolvimento Regional nos novos corredores logísticos, como 
duplicação da BR 153, os pátios multimodais, as hidrovias, construção de eclusas, 
transformação do aeroporto internacional de Palmas e o terminal de cargas aéreas. 
 
TO.D13.IV 

 
 

Proposta 4.100 - Infraestrutura de serviços públicos 
Garantir políticas de implementação, monitoramento e gerenciamento de resíduos 
com a coleta seletiva do lixo em todos os municípios do estado, proporcionando 
destinação adequada, promovendo a industrialização do lixo por meio de iniciativas 
socioeducativas e remunerativas, incluindo trabalhadores locais, aproveitando os 
resíduos, promovendo sustentabilidade ambiental e geração de energia renovável, 
instituindo ainda a certificação das empresas e serviços que desenvolvam programas 
de preservação, manutenção e recuperação ambiental. 
 
MS.D3.II 
 
 

Proposta 4.101 - Infraestrutura de serviços públicos 

Interiorizar os programas de infraestrutura de serviços públicos com o uso de novas 
tecnologias. 
 
MG.D8.I 
 

Proposta 4.102 - Infraestrutura de serviços públicos 

Promover o desenvolvimento das comunidades rurais, com ofertas de serviços 
públicos essenciais, com ênfase na saúde ambiental, saneamento rural, transporte e 
fornecimento de uma matriz energética diversificada. 
 
PE.D3.IV 
 
 

Proposta 4.103 - Infraestrutura de serviços públicos 

Incorporar, com prioridade na Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR), as recomendações finais do projeto Nordeste Competitivo/ Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI)/ Federações Estaduais, fortalecendo as infraestruturas: 
saneamento, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos e transporte 
multimodal. 
 
PE.D1.IV 
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Proposta 4.104 - Infraestrutura de serviços públicos 

Universalizar o acesso à banda larga e a todos os meios de comunicação como 
instrumentos de desenvolvimento da política de desenvolvimento regional 
integrando ao Ministério das Comunicações. 
 
N.D17.I 
 
 

Proposta 4.105 - Infraestrutura de serviços públicos 

Universalizar o acesso à infraestrutura de serviços públicos (saúde, educação, 
segurança, saneamento ambiental, moradia de qualidade e cultura) com os 
objetivos, entre outros, de:  
a) favorecer o investimento produtivo; 
b) proporcionar o acesso à rede de esgoto sanitário e à coleta seletiva do lixo; 
c) proporcionar o acesso à água com qualidade para consumo humano e produção 
animal e vegetal. 
 
AC.D8.II; DF.D19.IV; GO.D15.III; NE.D11.IV; PE.D8.III 

 

Proposta 4.106 - Infraestrutura de serviços públicos 

Fortalecimento institucional da gestão municipal e da infraestrutura de serviços 
básicos. 
 
PA.D7.IV 

 
Proposta 4.107 - Projetos estratégicos de integração regional  

Elaborar e executar projetos prioritários estratégicos de desenvolvimento e 

integração regional voltados à infraestrutura de transporte, logística, saneamento 

básico, energia e telecomunicações nas regiões da PNDR, potencializando 

investimentos estruturantes (portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias e rodovias). 

AP.D7.III; MG.D10.IV; MS.D4.III; SC.D17.IV 

 
 

Proposta 4.108 - Projetos estratégicos de integração regional 
Priorizar as obras de infraestruturas que promovam a integração nacional para o 
Desenvolvimento Regional preferencialmente na direção Oeste/Leste.  
 
BA.D13.III 
 
 

Proposta 4.109 - Infraestrutura logística 
Construir no âmbito das Carteiras de Projetos, uma subcarteira específica de 
logística para integração intra e interregional, orientada pelos Planos Regionais de 
Desenvolvimento (PRDs), em articulação com o Plano Nacional de Logística 
Integrada (PNLI), com os estudos do Norte, Nordeste e Centro- Oeste competitivos, 
apoiados pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e com a visão de Rede de 
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Cidades Policêntricas no estudo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), considerando as especificidades e sustentabilidade regionais. 
 
RN.D8.IV; RO.D7.IV 
 
 
 

 

Proposta 4.110 - Infraestrutura logística 

Promover uma integração intra e interregional por meio de investimentos em 
infraestrutura logística - avançando na solução de gargalos -, que favoreçam a 
competitividade da economia produtiva regional e local, com ênfase nos APLs. 
 
AC.D6.I; ES.D2.III; RN.D10.IV 

 
 

Proposta 4.111 - Acessibilidade 
Garantir a ampla acessibilidade rodoviária, ferroviária, fluvial e aeroviária às regiões 
com menores índices de desenvolvimento humano e infraestrutura mais precária dos 
estados. 
 
MG.D18.I; RR.D19.IV 
 

 
 
 

e) Rede de Cidades 

 
 
Proposta 4.112 - Políticas metropolitanas e planejamento urbano e 
regional 
Estruturar regiões metropolitanas, com efetivação de mecanismos de governança, 
garantindo a interação com a política de desenvolvimento regional, tendo em vista a 
descentralização do desenvolvimento, a estruturação de redes de cidades e o 
aproveitamento de escalas na oferta de bens e serviços públicos. 
 
ES.D4B.II; PR.D16.I 
 
 

Proposta 4.113 - Políticas metropolitanas e planejamento urbano e 
regional 
 

Garantir a implementação das Políticas Metropolitanas e de desenvolvimento das demais 
regiões dos estados, por meio de fontes específicas de recursos, provendo os investimentos 
necessários à efetivação das políticas de interesse social, viabilizando também estudos e 
pesquisas científicas para subsidiar o Planejamento Urbano e Regional. 
 
MT.D18.IV 
 
 

Proposta 4.114 - Planejamento territorial-urbano 
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Elaborar e implementar Política Estadual de Desenvolvimento Regional que fomente o 
dinamismo, a interação e o equilíbrio entre os núcleos urbanos que integrem e dinamizem as 
Redes de Cidades, de forma sustentável, promovendo a interiorização do desenvolvimento. 

 
 MT.D17.IV 

 
 
Proposta 4.115 - Planejamento territorial-urbano 

 
Fomentar a construção de planos de desenvolvimento territorial sustentável e participativo 
nas pequenas e médias e cidades e no entorno dos grandes investimentos. 
 NE.D19.IV 

 

 
Proposta 4.116 - Planejamento territorial-urbano 
Induzir a formação de cidades-polo em regiões menos desenvolvidas como forma de reduzir 
concentração nas cidades já consolidadas. 

  
CO.D18.IV 
 
 

 

f) Sustentabilidade Ambiental 
 
 
Proposta 4.117 - Sustentabilidade socioambiental 
Criar mecanismos de incentivo à utilização de energias renováveis nos domicílios e 
em micro e pequenas empresas. 
 
CE.D4.IV 

 

Proposta 4.118 - Sustentabilidade socioambiental 
Elaborar um plano de desenvolvimento sustentável para a região geoeconômica de Brasília. 
 
DF.D4.I 
 
 

Proposta 4.119 - Sustentabilidade socioambiental 
Elaborar uma reforma fiscal e ambiental que induza o menor impacto ambiental decorrente 
das atividades das empresas, indústrias e residências (ICMS Ecológico). 
 
SC.D18.IV 

 

Proposta 4.120 - Sustentabilidade socioambiental 
 

Fomentar o desenvolvimento regional sustentável, assegurando o cumprimento das 
diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando os usos múltiplos da água, do solo e do 
ar, garantindo atenção aos quilombolas, indígenas, agroextrativistas, pantaneiros e 
ribeirinhos. 

 
MT.D4B.I; SP.D14.IV 
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Proposta 4.121 - Sustentabilidade socioambiental 

 
Garantir o Programa de Aceleração do Crescimento das águas e florestas. 

 
  PA.D12.IV 
 
 

Proposta 4.122 - Sustentabilidade socioambiental 
 
Identificar e organizar banco de dados de pequenos e médios fornecedores de produtos e 
serviços voltados ao meio ambiente e à sustentabilidade nas regiões, para promover o início 
das compras sustentáveis, conforme legislação vigente.  
 
SD.D18.IV 
 

Proposta 4.123 - Sustentabilidade socioambiental 
Instrumentalizar as instituições sociais das favelas e regiões em vulnerabilidade 
socioambiental, valorizando e legitimando o saber local para o desenvolvimento sustentável. 
 
RJ.D11.IV 
 
 

Proposta 4.124 - Sustentabilidade socioambiental 
Promover monitoramento e avaliação permanente dos estudos EIA/RIMA. 
 
PI.D8.I 
 
 

Proposta 4.125 - Sustentabilidade socioambiental 
Readequar programas sociais específicos para a região Norte, visando à preservação 
ambiental e cultural. 
 
TO.D18.III 
 
 

Proposta 4.126 - Zoneamento Econômico-Ecológico 
 
Considerar o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) como base para uma política de 
desenvolvimento regional adequada às especificidades locais, bem como para implantação 
e consolidação de projetos de desenvolvimento sustentável, reconhecendo os atributos 
bióticos, abióticos, estéticos e culturais como ativo para Desenvolvimento Regional, levando 
em consideração as potencialidades de cada região. 

 
MA.D16.III; RO.D2.IV; AC.D5.I 
 
 
 

Proposta 4.127 - Zoneamento Econômico-Ecológico 
 
Elaborar o Zoneamento Ecológico-Econômico do bioma Cerrado como estratégia para a 
formulação da PNDR, visando ao incentivo às cadeias da sociobiodiversidade. 

 
DF.D12.I 
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Proposta 4.128 - Desertificação e mudanças climáticas 
 
Formular e implementar política de enfrentamento à desertificação e de mitigação dos 
efeitos das mudanças climáticas, com definição de marco legal e garantia de recursos em 
programas, visando assegurar, de forma sustentável, a capacidade produtiva das regiões. 
 
NE.D12.IV; NE.D15.I; PE.D6.IV 
 

 

 


