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INCENTIVOS FISCAIS
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Arcabouço legal
Constituição Federal, 1988
Art. 43. Para efeitos administrativos, a
União poderá articular sua ação em
um mesmo complexo geoeconômico e
social, visando a seu desenvolvimento
e à redução das desigualdades
regionais.

Lei Complementar n° 125, de 03 de janeiro
de 2007 estabelece que o PRDNE:
•

Tem força de lei, deverá ser submetida ao Congresso
Nacional, será revisado anualmente e tramitará
juntamente com Plano Plurianual (PPA);

•

Estabelece objetivos, metas, prioridades e diretrizes para
proporcionar o Desenvolvimento Sustentável;

§1º. A Lei Complementar disporá: (...)

•

Articula ações governamentais;

II - a composição dos organismos
regionais que executarão, na forma da
lei, os planos regionais, integrantes
dos
planos
nacionais
de
desenvolvimento econômico e social,
aprovados juntamente com estes.

•

Elaborado em consonância com os planos e políticas
nacionais, estaduais e locais;

•

Construído com participação da iniciativa privada e
sociedade civil organizada.

Contexto do PRDNE

Como chegamos até aqui?
•

Em 19/11/2019, o Projeto de Lei
(PL) do PRDNE é encaminhado
pelo Presidente da República ao
Congresso Nacional.

Como chegamos até aqui?
Articulação junto aos Governos Estaduais

Como chegamos até aqui?
Condel aprovou o PRDNE em 24/05/2019 presidido pelo Presidente
da República, todos os governadores da área de atuação da
Sudene* e 8 ministros de estado.

(*) exceção do Governador do ES

Como chegamos até aqui?
Reuniões com o Comitê Regional de Secretarias Estaduais do Condel
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PRDNE: um produto, várias mãos
Acordo de Cooperação Técnica Internacional

Consultores
Especializados

PRDNE em números

06

Eixos
estratégicos

27

Programas

153
projetos

578

ações
indicativas

O Nordeste herda defasagem importante do padrão de
desenvolvimento nacional do século XX, mas vem de uma
trajetória favorável nas décadas recentes;

MOMENTO
DO PRDNE

Potencialidades da região quanto aos novos paradigmas de
desenvolvimento:
• Energias limpas e renováveis;
• Riqueza e diversidade cultural com potencial para
economia criativa;
• Rica biodiversidade e belezas naturais.

APOSTA ESTRATÉGICA NO FUTURO
Valorizar o que o Nordeste tem de positivo para a economia do
século XXI e enfrentar as heranças acumuladas no século XX.

NORDESTE:
APOSTA
ESTRATÉGICA

Aposta firme na inovação

APOSTA ESTRATÉGICA NO FUTURO
Desenvolver competências conectando capacidades na direção de um
melhor posicionamento com relação ao mundo:

NORDESTE:
APOSTA
ESTRATÉGICA

•
•
•
•
•

Adoção de novos padrões de desenvolvimento do Século XXI;
Novas tecnologias e metodologias pedagógicas;
Valorização da biodiversidade;
Tecnologias apropriadas e metodologias de gestão de risco;
Tecnologias que ampliem e qualifiquem o acesso aos serviços
públicos;
• Estruturação de fundos regionais que ampliem o impacto regional;
• Combinação de processos de gestão compartilhada com
competências técnicas e gerenciais;

A abordagem territorial para o PRDNE utilizou como quadro
de referência as Regiões Geográficas Intermediárias do IBGE.
Na AAS, estão presentes 48 regiões intermediárias. Foram
consideradas como prioritários 51 municípios, incluindo
Balsas-MA.

ABORDAGEM
TERRITORIAL:
REGIÕES
GEOGRÁFICAS
INTERMEDIÁRIAS

Objetivos:
• Fortalecimento das cidades nordestinas de articulação
intermediária;
• Desconcentração e interiorização do desenvolvimento
regional;
• Consolidação e fortalecimento de uma rede policêntrica
de cidades.

REGIÕES
GEOGRÁFICAS
INTERMEDIÁRIAS

Eixos estratégicos do PRDNE
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Eixo estratégico
Educação e Desenvolvimento de Capacidades Humanas

Eixo estratégico
Dinamização e Diversificação produtiva

Eixo estratégico
Segurança Hídrica e Conservação ambiental

Eixo estratégico
Segurança Hídrica e Conservação ambiental

Eixo estratégico
Desenvolvimento Institucional

Eixo estratégico
Segurança Hídrica e Conservação Ambiental
PROJETOS
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Complementação
Complementação da
da
infraestrutura
e
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implementação
implementação da
da
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Governança do
do PISF
PISF

• Conclusão do PISF com complementação dos eixos e canais, integração do sistema, construção de adutoras e articulação das barragens.
• Criação da Governança do PISF
• Fortalecimento dos Projetos de Revitalização e conservação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco com integração ao Projeto de
Corredores Ecológicos
• Implantação de placas coletoras de energia solar sobre os canais e energia eólica no entorno dos canais do Rio São Francisco PISF.

Conservação,
Conservação,
Proteção
Proteção ee Uso
Uso
Sustentável
Sustentável dos
dos
Recursos
Naturais
Recursos Naturais

•
•
•
•

Estímulo à expansão e gestão das áreas protegidas da Caatinga;
Projeto de recuperação de áreas degradadas, com foco nas 41 cidades-polo das regiões intermediárias para a área de atuação da Sudene;
Projeto de Corredores Ecológicos com recomposição de vegetação nativa, com produção de mudas e sementes.
Projeto de Educação Ambiental para redução do desmatamento da vegetação nativa e fortalecimento do CAR.

Gestão
Gestão Integrada
Integrada da
da
Oferta
e
do
Uso
dos
Oferta e do Uso dos
Recursos
Recursos Hídricos
Hídricos

•
•
•
•

Complementação da oferta de água (reuso, dessalinização e redução de desperdícios e perdas)
Desenvolvimento de capacidades para a gestão e monitoramento da segurança de barragens (federal, estadual e municipal)
Elaboração de estudos e projetos de infraestrutura hídrica
Ampliação e estruturação dos comitês de bacias na área de atuação da Sudene.

Gestão
Gestão de
de Risco:
Risco:
Secas
Secas ee Cheias
Cheias

• Estruturação de rede regional de monitoramento de secas e cheias
• Estudos de vulnerabilidades dos sistemas ambiental, social e econômico às mudanças climáticas
• Fortalecimento das políticas públicas voltadas à convivência com a seca com desenvolvimento da excelência técnica e científica em Defesa
Civil e Gestão do Risco

Eixo estratégico
Dinamização e diversificação produtiva
PROJETOS

PROGRAMAS

Desenvolvimento
Desenvolvimento da
da
agropecuária
agropecuária

Integração
Integração logística
logística
regional
regional

• Estudos e implantação de projetos de irrigação;
• Fortalecimento e adensamento dos APLs - Arranjos produtivos locais da agropecuária;
• Desenvolvimento da agricultura familiar do Nordeste com apoio integrado e articulado de assistência técnica, crédito e
comercialização;
• Apoiar e fortalecer a ligação entre a agropecuária e a preservação ambiental, a fim de garantir a sustentabilidade dos
recursos naturais para toda a sociedade, garantindo a continuidade das atividades futuras agrícolas e pecuárias;
•
•
•
•

Construção, ampliação e recuperação de rodovias integradoras;
Implantação e recuperação de ferrovias integradoras;
Apoio à estruturação de projetos de rodovias estaduais e aeroportos;
Construção, ampliação e recuperação da Hidrovia do São Francisco.

Aproveitamento
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do
do Potencial
Potencial
Energético
Energético
do
do Nordeste
Nordeste

• Propagação do uso de energia solar distribuída nas comunidades e nas pequenas e médias unidades produtivas;
• Implantação de placas coletoras de energia solar sobre os canais e energia eólica no entorno dos canais do Rio São Francisco
– PISF;
• Leilões de transmissão de energia em trechos estratégicos para a região.

Nova
Nova Economia
Economia

• Adensamento da cadeia produtiva de energias renováveis (solar e eólica) – com atração de empresas produtoras e
fornecedoras de equipamentos e de serviços associados;
• Ampliação dos serviços avançados – Saúde, Educação, Engenharia Consultiva, Comunicação E Publicidade;
• Dinamização da economia criativa com base na riqueza e diversidade da cultura regional.

1) Interligação com a nova PNDR
2) Articulação para Aprovação do PL do PRDNE no Congresso Nacional (Bancadas do Nordeste);
3) Estruturação financeira dos projetos para 2020 e 2021 com BNDES, BNB, CAIXA, BB, Banco dos
BRICS, entre outros;

PRÓXIMOS
PASSOS

4) Estabelecimento das Câmaras Temáticas com as Secretarias de Planejamento dos Estados e
Órgãos de Articulação Federal;
5) Implementação das Ações e Projetos do Plano (PPA Federal, Estadual, PPI, Emendas
Parlamentares, etc.);
6) Monitoramento e Acompanhamento dos projetos e ações indicativas;
7) Avaliação dos programas federais na área de atuação da Sudene e revisão do Plano.

Governança para implementação do PRDNE
Ministérios
Setoriais

Ministério do
Desenvolvimento Regional
SUDENE

Governo dos
Estados

Conselho
Deliberativo

Secretaria
Executiva

Instituições e
atores regionais

Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais
Comitê Regional de Articulação dos Órgãos e Entidades Federais
Comitê Técnico de Acompanhamento do FNE
Comitê Regional de Articulação das Secretarias de Estados

