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FRONTEIRA E INTEGRAÇÃO REGIONAL
Alexandre Bastos Peixoto1

Foto: Ipea Eventos. 

Bom dia a todos! Vou fazer a apresentação sobre um pouco da nossa política pública 
do Ministério da Integração Nacional (MI), junto com a Comissão Permanente 
para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), na qualidade 
de ministério coordenador desta. 

A base legal que dá amparo à nossa atuação em relação à fronteira começa 
com a Constituição Federal [de 1988 – CF/1988], que define a Faixa de Fronteira 
e sua extensão de 150 km, com a peculiaridade apontada pelo Ernesto [Galindo] 
em relação aos municípios tocados por ela. Nesse sentido, tocou um pouquinho 
do município, ele já entra para a faixa. Já fizemos um exercício com faixas de 100 
km e de 50 km e verificamos que muda pouca coisa no Norte; os municípios são 
tão grandes que mesmo com uma faixa menor eles entrariam. 

1. Coordenador-geral de programas macrorregionais do Ministério da Integração Nacional (MI). A apresentação pode 
ser vista por meio do seguinte link: <https://goo.gl/oXeRW5>.
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Temos também a Lei no 6.634/1979, que regula algumas atividades sensíveis 
e estratégicas, efetuadas na Faixa de Fronteira; [e] a Lei no 10.683/2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e atribui ao 
Ministério da Integração Nacional a competência para realizar obras públicas na 
Faixa de Fronteira. 

Apesar de um tanto genérica a definição de obras públicas, esta atribuição 
ensejou a criação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira e con-
tribuiu para o desenvolvimento de outras iniciativas pelo Ministério da Integração, 
como no Plano Plurianual (PPA) atual, que, embora não possua um programa 
específico para a Faixa de Fronteira, conta com uma ação específica, no Programa 
de Desenvolvimento Regional e Territorial, orientada à realização de obras públicas 
de infraestrutura que não são realizadas por outros ministérios. 

Além das referidas leis, temos o decreto que cria a CDIF, cuja finalidade é 
propor medidas e coordenar ações que visem ao desenvolvimento das iniciativas 
necessárias à atuação do governo federal na Faixa de Fronteira. O mesmo decreto 
atribui à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração 
Nacional o papel de exercer a secretaria executiva da comissão.

Antes de se chegar à edição desse decreto, houve um estudo promovido 
por um grupo de trabalho do Comitê de Articulação Federativa, que sugeriu 
a criação da CDIF. Foram identificadas muitas ações de vários ministérios na 
Faixa de Fronteira, mas de forma desorganizada e sombreada; os órgãos pouco 
se conversavam e atuavam isoladamente. Após essa constatação, sugeriu-se 
então que fosse criada a CDIF, para gerar maior articulação e coordenação 
das ações. 

A comissão constituiu-se com este caráter de articulação e coordenação das 
ações, além da competência para apresentar estudos, propor sistemas de informa-
ções, promover a troca de informações entre os ministérios e apresentar planos 
regionalizados de desenvolvimento e integração fronteiriços. Tais planos foram 
apresentados pelos núcleos estaduais de fronteira, que foram criados logo após a 
instituição da CDIF. 

Nos mapas que foram mostrados pelo Ernesto Galindo, vimos a dimen-
são territorial e as disparidades características da Faixa de Fronteira. Uma vez 
constatado isto, percebemos que a única forma viável de tratar esse território 
seria com articulação federativa e participação dos estados, reconhecendo as 
peculiaridades de cada região e suas necessidades na elaboração de planos e de 
outras intervenções.
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A comissão é relativamente grande; são vários ministérios2 que atuam na Faixa 
de Fronteira de alguma forma. Mesmo com a redução de ministérios, ainda assim 
é uma comissão com a participação de muitos órgãos, sem contar os convidados, 
que são o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), as 
associações de municípios e os fóruns de governadores, que conferem à comissão, 
já em nível federal, seu caráter federativo.

O modelo dos núcleos estaduais foi inspirado no Grupo de Trabalho              
Permanente de Arranjos Produtivos Locais (APLs), coordenado pelo Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Este grupo conta com 
núcleos estaduais que atuam no fomento a APLs, em nível regional, reconhecendo 
o protagonismo da região na identificação e no acompanhamento das atividades 
mais promissoras e suas respectivas necessidades para o desenvolvimento dos APLs. 
A partir dessa experiência, adotamos o mesmo modelo na concepção da CDIF. 

O núcleo de fronteira tem como objetivo identificar e priorizar os principais 
problemas e oportunidades para atuação do poder público em nível regional.           
De novo, enfatizamos que o conhecimento do território, dos problemas e das 
soluções que podem ser propostas e mesmo o diálogo cotidiano com as várias ins-
tituições localizadas na Faixa de Fronteira, inclusive instituições federais, tornam 
os núcleos estaduais e seu adequado funcionamento essenciais para a atuação da 
CDIF. Algumas instituições federais são muito importantes em determinadas 
regiões e possuem uma atuação diferenciada nesse contexto, por exemplo: Itaipu 
Binacional, fundamental ator da fronteira no Paraná; e a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa), na região Norte. Esses atores, entre outros, 
têm assento e atuação destacada em seus respectivos núcleos estaduais.

Observando a atuação da CDIF, desde que foi criada, podemos fazer uma 
breve reflexão sobre o que significou sua instituição, tendo em vista sempre o 
contexto territorial da Faixa de Fronteira, caracterizada por sua grande exten-
são, diversidade geográfica e seus baixos índices de desenvolvimento humano e 
social. É interessante perceber que a Faixa de Fronteira, mesmo nos contextos 
estaduais, representa o território com os menores índices de desenvolvimento 
econômico e social em cada estado, exceto em Santa Catarina, que tem a linha 
da Faixa de Fronteira um pouco mais desenvolvida que o Planalto Norte do 
estado. Em todos os outros estados, a Faixa de Fronteira é a região com os índices 
mais baixos de desenvolvimento. 

2. Um total de vinte ministérios, à época: Integração Nacional (coordenador); Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e mais os seguintes 
ministérios: Relações Exteriores (MRE); Turismo (MTur); Fazenda (MF); Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC); Defesa (MD); Educação (MEC); Saúde (MS); Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); Meio Ambiente 
(MMA); Trabalho e Emprego (MTE); Justiça (MJ); Desenvolvimento Agrário (MDA); Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa); Pesca e Aquicultura; Previdência Social (MPS); Cultura (MinC); e Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
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Outro aspecto que dá à fronteira um caráter diferenciado é o fato de que, 
nela, os problemas locais, mesmo de competência municipal, ganham dimensão 
internacional. Especialmente no caso das cidades gêmeas, esta dimensão interna-
cional traz um complicador em comparação a outros municípios de outras regiões 
do Brasil, que talvez tenham condições para resolver determinados problemas com 
maior facilidade. Na fronteira, muitas vezes, a legislação impede os municípios de 
buscar soluções locais com autonomia, por esbarrarem em questões internacionais. 

Além disso, a resolução de alguns problemas que transbordam os limites 
fronteiriços exige o envolvimento de muitos órgãos, cada um com diretrizes pró-
prias, múltiplas atribuições e diversas linhas de ação. Isto até enseja uma reflexão 
sobre a elaboração de políticas públicas de cunho setorial, na base do “pacotão” 
homogêneo, que impõe as mesmas políticas em realidades diversas.

O grande avanço que eu imputo à CDIF foi ter consolidado uma rede de 
agentes públicos e um espaço de referência para discussão dos temas fronteiriços.  
Eu posso citar importantes parceiros que estão aqui, com os quais nós avançamos 
em diversas frentes. E acredito que este avanço poderia não ter ocorrido num cenário 
hipotético de inexistência da CDIF. Eu recebi durante este seminário um estudo 
do Ministério da Justiça sobre fronteiras internacionais, discussão apresentada à 
CDIF anteriormente, sobre a qual tivemos a oportunidade de participar, inclusive 
na divulgação para contratação de pesquisadores. Aqui, também, está presente o 
conselheiro Eduardo Pereira e Ferreira, que coordena um grupo no Mercado Co-
mum do Sul (Mercosul), criado ao final do ano passado, exclusivamente para tratar 
do tema integração fronteiriça.  O Ministério da Educação (MEC), por exemplo, 
avançou muito no diagnóstico sobre educação na fronteira e criou programas, como 
os cursos binacionais e as escolas interculturais, e a CDIF pôde ajudar a fomentar 
várias dessas políticas e elevar o status do tema em alguns ministérios setoriais. 

Nós do Ministério da Integração Nacional publicamos uma portaria sobre 
cidades gêmeas, após a realização de um debate junto a estudiosos, inclusive do 
Grupo Retis/UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro], e representantes 
da CDIF, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça e 
a Secretaria de Governo [da Presidência da República], que sempre estiveram 
presentes nesses debates.

É importante destacar que o Tribunal de Contas da União (TCU), após audi-
toria sobre a governança das políticas federais relacionadas à fronteira, aponta em 
seu relatório os esforços de coordenação das políticas, empreendido pelo Ministério 
da Integração Nacional, e a necessidade de se avançar no contexto das escolhas 
governamentais expressas no orçamento. A CDIF trouxe alguma institucionalidade, 
e isto é importante para consolidar o tema e colocá-lo na agenda governamental. 
Agora, devemos nos questionar: que instrumento utilizar? Que potência nós vamos 
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dar para estes instrumentos? E, efetivamente, olharmos para o orçamento, com 
o intuito de verificarmos como trataremos, na prática, esta região, já que foram 
detectadas tantas especificidades. 

Outro desafio urgente é atualizar a legislação, com vistas a promover o          
desenvolvimento da região e simplificar os processos de cooperação entre os estados 
e municípios fronteiriços e seus homólogos vizinhos. 

A nossa legislação atual, em muitas situações, constitui-se mais um obstáculo 
do que uma ferramenta, um auxílio, uma segurança, para realizar ações de coo-
peração e resolver aqueles problemas locais que ganham dimensão internacional, 
ou mesmo gerar oportunidades de melhoria dos serviços públicos na fronteira, 
especialmente nas cidades gêmeas. 

De outro lado, o Ministério da Integração tem priorizado sua atuação na 
realização das obras de infraestrutura e no esforço por reestruturar a CDIF, após 
os aprendizados dos últimos anos e os apontamentos da auditoria do TCU.

O MI está preparando uma carteira de projetos prioritários de infraestrutura 
para a Faixa de Fronteira, a partir dos planos apresentados pelos estados e de outros 
estudos que foram realizados na Faixa de Fronteira, com o intuito de apresentar 
[esses projetos] aos órgãos competentes e aproveitar algumas janelas de oportuni-
dades que surgem para a execução de obras, como o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e outros programas que surgem e necessitam de projetos já 
preparados. 

Outra prioridade da nossa atuação é apoiar a formação e estruturação de 
consórcios municipais na Faixa de Fronteira – isso é uma estratégia que nós temos 
debatido com a Secretaria de Governo, tendo em vista uma série de benefícios tanto 
de escala no provimento de alguns serviços públicos, como de coesão e estrutura-
ção de ações políticas regionais mais efetivas. Hoje ou amanhã, o nosso ministro 
estará recebendo, como recebe várias vezes, representantes de consórcios. Buscamos 
fomentar isso na fronteira, olhando inclusive para o país vizinho. A indicação do 
prefeito Altair Rittes, de Dionísio Cerqueira (SC), para participar deste seminário –  
infelizmente, foi anunciado que ele não pôde comparecer – teve como objetivo 
ouvir alguém que preside um consórcio que conta com a participação informal de 
um município argentino e proporciona ganhos políticos com a atuação integrada.

Os consórcios fronteiriços são a porta de entrada para o debate sobre a “coo-
peração transfronteiriça” junto aos principais atores locais e federais, com o intuito 
de formalizá-la e impulsioná-la. Acreditamos que seja necessário o reconhecimento 
da cooperação transfronteiriça como distinta da cooperação internacional técnica 
convencional, devido ao forte caráter territorial da primeira. 
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Em outra frente, estamos contratando estudos para a estruturação de              
“escritórios de projetos”, em parceria com institutos federais de educação, ciência 
e tecnologia e outros parceiros regionais. 

Aqui, até comento o que Ernesto [Galindo] mostrou na apresentação sobre 
os gastos do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, cujos convê-
nios se concentravam em projetos no sul do Brasil: um dos aspectos que explica 
essa proeminência do Sul é a capacidade técnica dos municípios na elaboração de 
projetos. Essa é uma grande lacuna que não é um problema exclusivo da fronteira, 
mas que se verifica em outras regiões, onde há precariedade das condições de vida 
e carência técnica muito grande das prefeituras, para elaborar e apresentar projetos 
consistentes e necessários para a captação de recursos e políticas públicas. E muitas 
vezes não é nem projeto, é se inscrever e apresentar alguns documentos mais simples. 

O Ministério da Integração, entre outros ministérios, já gastou rios de              
dinheiro com capacitação, por exemplo, e nos questionamos sobre a efetividade 
desse gasto. Até onde vai a efetividade da capacitação de um funcionário que, após 
o treinamento, vislumbra novas oportunidades na região e sai do município? Nós já 
recebemos críticas sobre isso, inclusive dos núcleos estaduais. Algo que esperamos 
superar com o escritório de projetos, por meio do provimento de apoio permanente 
aos municípios na elaboração de projetos.

Outra ação que vale a pena destacar é o apoio ao projeto Unbral Fronteiras3 
[Portal de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras sobre Fronteiras e Limites], 
que deve ser finalizado ainda este ano. Inclusive, está prevista a participação da 
professora Adriana Dorfman, coordenadora do projeto Unbral e parceira do MI 
nesta oficina. 

Na agenda internacional, o tema prioritário do MI é a cooperação transfron-
teiriça, que precisa ser disseminada e reconhecida no contexto de uma legislação 
revista, que incentive este tipo de cooperação. Sobre esse aspecto, nós temos alguns 
campos de trabalho que já foram citados: o Grupo de Integração Transfronteiriça 
do Mercosul, as comissões mistas e fóruns bilaterais, os comitês de fronteira e a 
própria União das Nações Sul-Americanas (Unasul). E cito também a Associação 
de Fronteiras da Europa (Arfe), que possui um acúmulo importante sobre o tema 
e, também, tem interesse em debater com o Brasil e trocar experiências.

A cooperação transfronteiriça é um conceito ainda não consolidado e reconhe-
cido oficialmente. Nós não temos nenhum documento oficial, nenhuma legislação 
que dá conta desse conceito. Existe uma forte demanda dos governos locais, que 
atualmente implementam algumas ações informais, carecendo de segurança jurí-
dica em suas ações de integração. Os nossos parceiros dos núcleos estaduais têm 

3. Disponível em: <http://unbral.nuvem.ufrgs.br/site/>. Acesso em: 15 fev. 2017.
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vários casos para contar sobre as dificuldades dos acordos informais que imputam 
riscos, inclusive aos agentes públicos que atuam em território vizinho sem dispor 
do adequado amparo da legislação. 

Além disso, existe uma série de iniciativas que acabam não “decolando” devido 
à insegurança jurídica. Posso citar aqui o caso de Rondônia, que adquiriu um barco 
para ser utilizado como barco-hospital e atender a população da fronteira Brasil- 
Bolívia, com a participação de médicos bolivianos, brasileiros e outros funcionários. 
Uma bela iniciativa de cooperação e de integração como esta acaba nos deixando 
algumas questões: como será operacionalizada? Qual será o regime de contratação 
e a segurança jurídica relacionada aos aspectos laborais, para atuação dos agentes 
de saúde de ambos os países? Como será a repartição dos custos de operação, in-
clusive da aquisição de medicamentos etc.? Como que esta cooperação vai se dar? 

Outro tema que teremos que debater em algum momento é a transferência 
de recursos financeiros de um lado para o outro da fronteira. Recordo de participar 
de uma reunião preparatória para a realização da reunião de um comitê de fron-
teira e ouvir de um delegado da Polícia Federal que “a cada R$ 1,00 que se gastar 
com segurança na região de fronteira da Bolívia, vai se economizar R$ 10,00 de 
gastos aqui no Brasil”. Mesmo que sem rigor estatístico, acho que ele exagerou na 
proporção. Com minha cabeça de economista, pensei: se for desse jeito, temos que 
gastar todo o orçamento lá na Bolívia para multiplicar por dez os efeitos do gasto. 
Conto essa história para refletirmos sobre quanto da efetividade dos gastos públicos 
e de algumas políticas dependem de gastarmos recursos do outro lado da fronteira.

As limitações de financiamento para ações integradas associadas a impedi-
mentos legais para empregar dotações orçamentárias do outro lado da fronteira 
levam a uma grande dependência de recursos de organismos internacionais, que 
novamente esbarra na baixa capacidade técnica dos municípios para elaboração 
de projetos. Dessa forma, se estabelece uma grande dependência das chancelarias 
e dos órgãos dos governos nacionais, fazendo com que problemas relativamente 
pequenos necessitem de auxílio da chancelaria, da execução de diálogos e trâmites 
lentos e burocráticos.

Transcrevo alguns trechos extraídos do Regulamento CE no 1.082/2006 da 
União Europeia, que institui os Agrupamentos Europeus de Cooperação Territo-
rial (AECTs), para mostrar como eles olham para a cooperação transfronteiriça, 
considerando-a como uma cooperação territorial. Cabe destacar ainda as justifi-
cativas que estão ali expressas no normativo: 

• O desenvolvimento harmonioso da Comunidade no seu conjunto e o 
reforço da coesão econômica, social e territorial implicam um reforço 
da cooperação territorial;
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• Cumpre adotar medidas para paliar as sérias dificuldades que os Estados-
-Membros e, em particular, as autoridades regionais e locais têm de 
enfrentar para executar e gerir ações de cooperação territorial no quadro 
de legislações e procedimentos nacionais diferentes (neste ponto, fica 
claro que não se deseja acabar com as diferenças entre as legislações      
nacionais, mas sim criar ferramentas para impulsionar a cooperação 
entre os estados e os municípios fronteiriços respeitando a legislação 
nacional de cada país);

• A fim de eliminar os obstáculos à cooperação territorial, é necessário 
criar um instrumento de cooperação em nível comunitário destinado à 
criação no território da Comunidade de agrupamentos de cooperação 
dotados de personalidade jurídica, designados AECT;

• Os AECT deverão ter capacidade para agir em nome dos respectivos 
membros, designadamente das autoridades regionais e locais que o 
constituem [na legislação brasileira, o que mais se aproximaria disso 
seriam os consórcios]; 

• É conveniente precisar que as competências exercidas pelas autoridades 
regionais e locais enquanto poder público, nomeadamente competências 
policiais e de regulamentação, não podem ser objeto de um convénio; e

• Respeito às diferenças normativas, restringindo a cooperação às competên-
cias dos entes participantes (Comunidade Europeia, 2005, Regulamento 
no 1.082/2006).

Dessa forma, são resguardadas algumas áreas que não podem ser objeto de 
“convênio”. Adaptando para o caso brasileiro, a ideia seria debater as áreas aptas à 
cooperação concentradas nas questões de competência municipal.

A experiência europeia serve também de inspiração para o Mercosul, ou 
mesmo para a Unasul. E, na realidade, este debate já foi iniciado, com o auxílio 
da CDIF, pela atuação da Secretaria de Governo da Presidência da República, que 
é nossa parceira e levou o tema da cooperação transfronteiriça para o Mercosul. 
A oportunidade de levar este debate a uma instância integradora e coordenadora 
supranacional, num paralelo à União Europeia, faz do Mercosul e da Unasul 
instâncias adequadas para assumir uma proposta de regulamento sobre formas de 
cooperação territorial.

Devem ser estudadas novas formas de financiamento para projetos locais 
transfronteiriços que possibilitem ganhos de escala e coesão socioeconômica, 
especialmente nas cidades gêmeas, que compartilham território, problemas e 
oportunidades. Certa vez, conversando com um representante da União Europeia, 
que trabalhava com projetos de cooperação transfronteiriça, sobre o sucesso deste 
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tipo de cooperação na UE e sobre a consciência dos europeus de sua importância, 
ouvi a seguinte frase: “(...) para nós, a cooperação transfronteiriça e seu reconhe-
cimento é um imperativo de paz, faz parte da nossa política de paz”. Com essa 
justificativa, ficou claro que, após terem passado por várias guerras, há um forte 
comprometimento das autoridades europeias em fomentar este tipo de cooperação, 
por razões que nós não vivenciamos de forma semelhante em nossa história. É 
interessante notar que, aqui na América do Sul, existe um fundo de cooperação e 
vários projetos conjuntos na fronteira do Peru com o Equador, que também foi 
zona de conflito. Nas regiões de conflitos, este tema avança com mais força, pelo 
reconhecimento da importância da coesão socioeconômica e da integração para a 
construção de um território de paz. 

A experiência com o tema da fronteira, a construção da CDIF e a participação 
em alguns fóruns me trouxeram algumas reflexões, que gostaria de compartilhar 
com vocês:

1) Políticas nacionais versus políticas locais – No caso das cidades gêmeas, 
ocorre inclusive uma dualidade entre as políticas internacionais e as 
políticas locais, devido à sua localização. Muitas das vezes, uma política 
dificulta a outra. Muitas das políticas nacionais e internacionais seguem 
dinâmicas que não consideram as peculiaridades territoriais em sua 
elaboração e execução. 

2) Formalidade versus informalidade – Em reuniões com prefeitos e              
núcleos de fronteira, coloco sempre uma reflexão sobre a edição de   no-
vos regramentos para a fronteira: se formalizarmos determinada situação,  
colocando-a explicitamente na legislação, estaremos mais ajudando ou 
atrapalhando as dinâmicas locais? Em algumas situações, acredita-se que 
a formalidade vai ajudar o ator local, mas ela pode acabar engessando e 
amarrando ainda mais seu leque de opções. 

3) Cooperação internacional versus cooperação territorial – Já falei bastante 
sobre isso. Considero o tipo de cooperação observado nas cidades gêmeas 
como uma cooperação territorial, apesar de ser internacional. Mas com 
que “lente” eu vou olhar isso, com que figura política, com que norma-
tivo? Hoje, a legislação tem um olhar quase que somente internacional, 
esquecendo a questão territorial e suas peculiaridades. 

4) Relações institucionais e representatividade: centro versus periferia – 
verificamos que a fronteira corresponde a 27% do território nacional, 
mas possui apenas 6% da população – ou seja, constitui um território de 
representatividade política muito baixa. Ontem, eu comentei isso numa 
reunião com os núcleos de fronteira, e o representante do Rio Grande 
do Sul estava me dizendo que o estado tem aproximadamente trinta 
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deputados e apenas três ou quatro representam a Faixa de Fronteira, que 
ocupa mais da metade do território gaúcho e possui cidades importan-
tes. Então, a representatividade é muito baixa e, na grande maioria das 
vezes, as políticas públicas são elaboradas olhando para o centro. Mesmo 
na formulação de políticas de segurança e defesa, estamos procurando 
defender a nossa fronteira sob a perspectiva do cidadão fronteiriço ou 
sob a perspectiva dos cidadãos de São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília? 
É uma questão para se refletir. Para quem são formuladas as políticas 
fronteiriças? Novamente, voltamos para a cooperação transfronteiriça 
que promove a autonomia de quem vive na fronteira, possibilitando que 
as comunidades locais possam participar mais ativamente da formulação 
de políticas que vão atender o cidadão que vive na fronteira. 

5) Setorial versus territorial: subordinação ou coordenação? – As políticas 
públicas no Brasil têm um forte caráter setorial, e o recorte territorial 
está quase sempre em segundo plano, apenas como uma localização. 
Pergunto: existe uma relação de subordinação do territorial em relação 
ao setorial? Ou eu poderia dizer que existe uma coordenação entre essas 
dimensões? O quanto o território é levado em consideração na formu-
lação da política? O quanto isso é conciliável? O quanto o território é 
levado em consideração nos “pacotes” de políticas públicas e nos grandes      
programas formulados? Estas são perguntas que podemos fazer para 
pensar a fronteira e outros territórios prioritários.

É isso que eu teria a dizer. 

Agradeço a oportunidade de apresentar para vocês.
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