
Nova agenda de desenvolvimento regional e 
urbano – SDRU/MDR

EU-CELAC INNOV-AL Platform II – Segundo Workshop 

João Mendes da Rocha Neto

Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano
Brasília/DF - dezembro de 2019.



ATUAÇÃO DA SDRU

1. PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL:

Formulação de políticas e 
Planos regionais;

Diretrizes para 
investimentos dos Fundos 
Regionais e Incentivos 
Fiscais.

Sistemas Produtivos e 
Inovativos para o 
Desenvolvimento Local e 
Regional;

Desenvolvimento e 
Integração da Faixa de 
Fronteira;

Agricultura Irrigada para o 
Desenvolvimento Regional;

Infraestrutura econômica.

3. FORTALECIMENTO 
DAS CAPACIDADES 
GOVERNATIVAS DOS 
ENTES 
SUBNACIONAIS:

Programa                             
+ MUNICÍPIOS;

Programa 
Capacidades.

2. PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO
URBANO:

Formulação de 
políticas e Planos 
urbanos;

Reabilitação Urbana;

Cidades Inteligentes;

Infraestrutura Urbana.



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

Abordagem territorial, abrangência nacional
e atuação em múltiplas escalas.

Escalas geográficas:
Macrorregional (prioridade para Norte,

Nordeste e Centro-Oeste);
Sub-regional (incluindo Sul e Sudeste);
Sub-regiões especiais (Semiárido, Faixa de
Fronteira e Rides).

NOVA POLÍTICA NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL (PNDR)



OBJETIVO 1. CONVERGÊNCIA

Reduzir as diferenças no nível 

de  desenvolvimento e na 

qualidade de  vida entre e 

intra as regiões  brasileiras, 

promovendo a equidade  no 

acesso a oportunidades de  

desenvolvimento para os 

territórios e  as pessoas que 

neles vivem.



OBJETIVO 2.

COMPETITIVIDADE  

REGIONAL E GERAÇÃO DE  
EMPREGO E RENDA

Estimular ganhos de produtividade e 

aumentos da competitividade regional, 

sobretudo em regiões que apresentem 

declínio populacional e elevadas taxas de 

emigração.



OBJETIVO 3.

AGREGAÇÃO DE VALOR E  

DIVERSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA

Áreas especializadas na 

produção de  commodities 

agrícolas e/ou minerais, 

com baixo valor  agregado 

nas exportações, pouca 

diversificação econômica,  

elevada desigualdade social, 

elevado risco ambiental.



OBJETIVO 4. CONSTRUÇÃO  
CIDADES POLICÊNTRICA

Construir uma rede de cidades mais 

equilibrada, com maior  harmonia 

entre os diferentes níveis 

hierárquicos, identificando e  

fortalecendo polos, em diferentes 

escalas, que possam operar  como 

vértices de uma rede policêntrica, 

contribuindo para a desconcentração 

e interiorização do desenvolvimento.



GOVERNANÇA DA PNDR
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Articulação com 

ministérios setoriais

Câmara de Políticas de 

Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional



 Sistema de Governança do Desenvolvimento Regional - articulação setorial, cooperação federativa e a 

participação social 

 Núcleo de Inteligência Regional - Ministério da Integração Nacional e Superintendências

 Modelo de planejamento integrado - pactos de metas, planos de desenvolvimento e carteiras de projetos em 

diferentes escalas geográficas 

 Aprimoramento da dimensão regional nos instrumentos de planejamento e orçamento federal e estaduais, 

bem como em políticas PÚBLICAS e programas governamentais

 Aderência dos instrumentos de financiamento aos objetivos de desenvolvimento regional

 Estímulo ao empreendedorismo, ao cooperativismo e à inclusão produtiva, por meio do fortalecimento de redes de 

sistemas produtivos e inovativos locais, existentes ou potenciais, integrando-os a sistemas regionais, nacionais 

ou globais

 Integração produtiva de regiões no entorno de projetos estruturantes ou de zonas de processamento 

 Sistema de Informações do Desenvolvimento Regional - monitoramento , avaliação da PNDR e 

acompanhamento da dinâmica regional brasileira

ESTRATÉGIAS DA NOVA PNDR



Macro atuação 
territorial da SDRU

Estruturação 
Produtiva

INFRAESTRUTURA E 
Estruturação Produtiva



Fusão MI-MCidades (2019):

- Setores modernos e urbanos 

CONTEXTO ATUAL DO 

PROGRAMA ROTAS DA 

INTEGRAÇÃO

Fortalecimento de setores de 

base tecnológica



Integração setorial

LÓGICA 

SETORIAL 

1

município

Temas transversais

+ MUDANÇAS CLIMÁTICAS

+ DEMOGRAFIA

+ SEGURANÇA

+ EQUIDADE SOCIAL

+ “TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL”

Política Urbana no Brasil:

a visão do MDR



INTERSETORIAL/ MULTISETORIAL/ INTERINSTITUCIONAL: Integração 
com as demais secretarias/ órgãos do governo federal

INTERFEDERATIVA: governança multinível

MULTIESCALAR: Alinhamento com a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) - visão territorial que possibilite a 

leitura das diversidades do território brasileiro. 

Política Urbana no Brasil:
a visão do MDR



CARTA BRASILEIRA DE CIDADES 
INTELIGENTES

 Pactuar visão sobre “cidades 
inteligentes” no contexto 
Brasileiro 

 Construir diretrizes para 
implementação de projetos de 
“cidades inteligentes” pelos 
municípios

 Orientar e articular políticas, 
programas, iniciativas e 
investimentos públicos, a partir 
de uma visão comum



AGENDA DA SDRU PARA OS 
MUNICÍPIOS

Programa Pró-Cidades em 
duas modalidades de 
financiamento:

• a) Reabilitação de áreas 
urbanas; e

• b) Modernização tecnológica 
urbana

Construção da Carta Brasileira 
de  Cidades Inteligentes 

Estruturação de Programa de 
Fortalecimento das 

Capacidades Municipais com 
foco na melhoria da 

capacidade fiscal e de gestão

Cidades médias: projetos de 
melhoria da infraestrutura 
urbana voltadas para sua 
consolidação como polo

Cidades pequenas cidades: 
estruturação e melhoramento de 

áreas centrais nos serviços e 
espaços de uso coletivo



DIAGNÓSTICO: Déficit institucional e fiscal dos municípios constitui desafio a ser superado. 

Mais de 80% dos pequenos municípios apresenta completa dependência do FPM. Necessária 

ação continuada (recursos anuais) incidente nas cidades polo de regiões geográficas 

intermediárias e suas áreas de influência.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES: Elaboração de trilhas de aprendizagem, na modalidade a distância, 

para prefeituras, consórcios e entidades municipalistas voltadas para o aperfeiçoamento da gestão 

de políticas públicas e na prestação de serviços; para tomadores de crédito dos Fundos e outras 

linhas de financiamento; para a sociedade civil, incluindo-se o público alvo das políticas sob 

governança da SDRU; lançamento de edital de extensionismo voltado para melhoria da gestão e 

da prestação de serviços públicos.

INSTITUÍDO PELA PORTARIA N°. 2.652, de 11 de novembro de 2019

FORTALECIMENTO DAS 

CAPACIDADES GOVERNATIVAS 

DOS ENTES SUBNACIONAIS

Programa + MUNICÍPIOS



Núcleo de Inteligência - PNDR



PROGRAMAS INDICATIVOS - PRDA

Ciência, Tecnologia e

Inovação
Educação e 

Qualificação Profissional
Desenvolvimento Produtivo

5 Programas

• Agricultura, Pecuária e 

Extrativismo;

• Pesca e Aquicultura;

• Indústria;

• Turismo;

• Meio Ambiente.

2 31

1 Programas

• Fortalecimento do Sistema 

Regional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I).

1 Programa

• Educação Formal e 

profissionalizante.

Desenvolvimento Social e Acesso 

a Serviços Públicos Essenciais 
Fortalecimento das Capacidades 

Governativas

Infraestrutura Econômica e 

Urbana

2 Programas

• Intermodalidade de transportes;

• Diversificação da matriz elétrica 

e energética.

5 64

4 Programas

• Saúde;

• Cultura e Lazer;

• Saneamento Básico;

• Segurança Pública.

1 Programa

• Governança.



PROGRAMAS INDICATIVOS - PRDCO



Segurança 
Hídrica e 

Conservação 
Ambiental
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Desenvolvimento 
das capacidades

humanas

Dinamização e
Diversificação

produtiva

Desenvolvimento 
institucional

Desenvolvimento 
Social e urbano

Inovação

Habitabilidade 
urbana

Nordeste Pacífico

Saneamento 
básico

Ampliação e 
melhoria da 

saúde pública

Fortalecimento 
da proteção 

social

Valorização da 
socio diversidade 

e direitos 
humanos 
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Comunicação 
digital

Energia

Integração 
logística regional

Desenvolvimento 
da agropecuária 

Nordeste 
turístico

Nova economia

Desenvolvimento 
dos eixos de 

integração do 
São Francisco 

Conservação e 
proteção 

ambiental e uso 
sustentável dos 

recursos naturais

Gestão integrada 
dos recursos 

hídricos (oferta, 
demanda e risco)

Segurança hídrica

Analfabetismo 
zero

Primeiro a 
primeira infância

Elevação da 
qualidade do 

ensino 
fundamental

Elevação da 
qualidade do 
ensino médio

Capacitação para 
o mundo do 

trabalho

Fortalecimento 
da educação 

superior 

Competência 
institucional do 

Nordeste

Alinhamento 
regional para o 

desenvolvimento 
inovador e 
sustentável

Inovação para o 
desenvolvimento 

Reestruturação 
industrial

PROGRAMAS INDICATIVOS - PRDNE



Obrigado!
João Mendes da Rocha Neto

Diretor de Desenvolvimento Regional e Urbano
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