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Vamos unir forças 
para mudar a vida 
de 60 milhões de
pessoas?
Ao apresentar emendas parlamentares para
os projetos do Plano Regional de Desenvolvimento 
do Nordeste, você marca presença no futuro de 
prosperidade econômica e responsabilidade 
ambiental para a região.

A Sudene vive um novo momento de afi rmação. Estamos revigorando a atuação da autar-
quia com projetos inovadores e a construção de parcerias que fazem a diferença na vida 
das pessoas. É neste sentido que convocamos todos os parlamentares representantes 
da área de atuação da autarquia para apresentarem emendas às iniciativas previstas 
no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. São iniciativas de forte impacto 
econômico e social, construídas em parceria com os governos estaduais, especialistas, 
além da participação da sociedade civil. 

Assim, colocamos a Sudene como mais uma parceira dos parlamentares, com a certeza 
de que juntos, poderemos construir um futuro promissor, socialmente justo e economi-
camente sustentável para mais de 60 milhões de brasileiros.

Evaldo Cavalcanti Cruz Neto
Superintendente da Sudene

Superintendente
Evaldo Cavalcanti Cruz Neto

Diretoria de Planejamento e 
Articulação de Políticas

Aluízio Pinto de Oliveira (substituto)

Diretor de Administração
Aluízio Pinto de Oliveira

Diretoria de Fundos, Incentivos e 
de Atração de Investimentos

Sérgio Wanderley Silva

Av. Eng. Domingos Ferreira, 1967 - Boa Viagem, 
Recife - PE. CEP: 51111-021

Fone: (81) 2102 - 2001
www.sudene.gov.br
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A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) é uma autarquia especial, com suas defi nições atuais 
dadas pela Lei Complementar 125, de 03 de janeiro de 2007. É 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, tem sede na 
cidade do Recife (PE) e conta com um escritório de representa-
ção em Brasília. 

É missão da Sudene atuar pelo desenvolvimento includente e 
sustentável de sua área de atuação, que compreende 11 estados: 
todos os da região Nordeste, além de porções do Espírito Santo e 
Minas Gerais. São 1990 municípios reunidos neste espaço. 

Entre as atividades da instituição estão a construção de políticas 
públicas, estudos e programas para estimular a economia regio-
nal e a articulação com entes públicos e privados pela geração de 
emprego e renda. A superintendência atua com linhas de crédi-
to e também apoia ações em prol da sustentabilidade ambiental. 

O trabalho da Sudene é, portanto, plural. Além de atuar como uma 
instituição de planejamento regional, a autarquia também dispõe de 
instrumentos fi nanceiros para estimular a atração e o fi nanciamento 
de projetos. 

Conheça a Sudene



Confira quais são os instru-
mentos de planejamento e 
financiamento que fazem 
parte da atuação da Sude-
ne pelo desenvolvimento 
regional.

Instrumentos de 
ação

Através deles, a Sudene estimula a atração de 
novas empresas para o Nordeste. Outras am-
pliam e diversificam suas linhas de produção. 
O benefício pode conceder até 75% de redução 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPF) por 
10 anos.

O PRDNE apresenta uma agenda de desenvolvimento para os próximos 12 anos da área de atuação da Sudene, possui 
vigência de quatro anos e será revisado anualmente, tramitando juntamente com o Plano Plurianual (PPA) do Governo 

Federal 2020-2023. A iniciativa compreende programas, projetos e ações que objetivam valorizar o que a região tem de 
positivo para a economia do século XXI e enfrentar as heranças negativas acumuladas no século XX. Construído a partir 

da contribuição de especialistas, instituições de fomento ao desenvolvimento regional e membros da sociedade civil, o 
PRDNE foi aprovado na 25ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, ocorrida em 24 de maio de 2019 no Recife.

É a linha de crédito oferecida pela Sudene para 
o financiamento de projetos de grande impacto 
para o desenvolvimento regional. Possui con-
dições de financiamento competitivas, além de 
prazos diferenciados, especialmente para proje-
tos no semiárido.

É a atuação da Sudene por meio de convênios, acor-
dos de cooperação e pesquisas para o fortalecimento 

de setores produtivos, apoio ao empreendedorismo, 
estímulo à responsabilidade ambiental, entre outras 

frentes de trabalho.

INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (PRDNE)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO 
NORDESTE (FDNE)

APOIO A INICIATIVAS PELO DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO NORDESTE 

(FNE)
Um dos principais instrumentos para o finan-

ciamento de projetos dos mais variados portes 
e setores. Para 2020, são mais de R$ 29,3 bilhões 

em recursos. O Fundo tem o Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) como agente operador.
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MINAS GERAIS



O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste apresenta seis eixos estratégicos de atuação. Cada um deles traz programas 
específi cos, cuja execução se dá através dos projetos. Eles se desdobram em ações indicativas, que foram consolidadas por meio das 
propostas apresentadas por todos os estados. Confi ra, nas próximas páginas, as iniciativas referentes a Pernambuco.

A organização do PRDNE

Eixos estratégicos e programas do PRDNE

Gestão integrada da oferta e do uso de
recursos hídricos
Gestão do risco: secas e cheias

Complementação da infraestrutura e 
implementação da Governança do PISF

Conservação, proteção e uso dos
recursos naturais;

SEGURANÇA HÍDRICA E 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Comunicação digital;
Aproveitamento do potencial 
energético do NE;
Integração logística regional;
Nova economia;
Desenvolvimento da agropecuária;
Nordeste turístico;
Reestruturação industrial.

Analfabetismo zero;

Inovação para o desenvolvimento.

Novos modelos de fi nanciamento
Alinhamento regional para o 
desenvolvimento inovador e
sustentável; 

Melhoria da gestão pública;

Primeiro, a primeira infância;

Elevação da qualidade do ensino 
fundamental; 
Elevação da qualidade do ensino 
médio; 
Capacitação profi ssional;
Fortalecimento da educação superior.

DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO 
PRODUTIVA

DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES HUMANAS

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E URBANO

Habitabilidade urbana;
Nordeste pacífi co;
Saneamento básico;
Ampliação e melhoria da
saúde pública;
Ampliação e melhoria da
saúde pública;
Fortalecimento da proteção
social;
Fortalecimento da proteção
social;

INOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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Projetos prioritários do PRDNE em Pernambuco

Programa

Fortalecimento da 
proteção social

Habitabilidade 
urbana

Fortalecimento e ampliação das políticas de 
transferência de renda.

Inclusão socioprodutiva de população vulnerá-
vel em territórios prioritários.

Inclusão socioprodutiva de população vulnerá-
vel em territórios prioritários.

Ampliação do acesso à habitação de interesse 
social (urbana e rural)

Programa Chapéu de Palha – 
garantia do pagamento de bolsas às 
Famílias Benefi ciadas.

Política de Valorização do Trabalho 
e do Empreendedorismo das Mulhe-
res: fortalecimento estratégico para 
o trabalho e renda no Semiárido de 
pernambuco.

33 Municípios da Região Me-
tropolitana e da Mata Norte

Promoção de ações integradas e in-
clusivas dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis – Projeto 
Rescate.

Construção/Reestruturação/Refor-
ma de Habitacionais: Execução de 
Obras de Infraestrutura e Constru-
ção de Unidades Habitacionais 
1. Fragoso I. 
2. Fragoso II. 
3. UE 11 e UE 12. 
4. UE 13. 
5. UE 17. 
6. UE 23. 
7. Canal do Jordão. 
8. Sitio Grande 
9. Dancing Days. 

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade
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Programa

Ampliação do acesso à habitação de interesse 
social (urbana e rural).

Ampliação do acesso à habitação de interesse 
social (urbana e rural).

Implantação de infraestrutura de integração 
metropolitana.

Fortalecimento da Inteligência para Prevenção.

10. Lagoa Olho D’Água. 
11. Escorregou Tá Dentro. 
12. Serra Talhada. 
13. Mulheres de Tejucupapo. 
14. Moreno. 
15. Fazenda Suassuna.

Regularização fundiária: promoção 
da regularização fundiária, priori-
tariamente para assentamentos e 
comunidades indígenas e quilom-
bolas.

Regularização fundiária: promo-
ver regularização fundiária para 
população de baixa renda residente 
em assentamentos de ocupação 
desordenada.

Implantação do Arco Metropolitano.

Implantação do Sistema de Reconheci-
mento Facial – ABIS.

Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Habitabilidade 
urbana

Nordeste pacífi co

38 Munícipios, nas Regiões 
do Sertão do Araripe, Sertão 
do Pajeú e Agreste Meridio-
nal.

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

Fortalecimento da inteligência para prevenção.

Fortalecimento das políticas de combate ao cri-
me organizado e tráfi co de drogas e de armas.

Prevenção para juventude vulnerável em terri-
tórios estratégicos.

Prevenção para juventude vulnerável em terri-
tórios estratégicos.

Prevenção para juventude vulnerável em terri-
tórios estratégicos.

Prevenção para juventude vulnerável em terri-
tórios estratégicos.

Prevenção para juventude vulnerável em terri-
tórios estratégicos.

Prevenção para juventude vulnerável em terri-
tórios estratégicos.

Reaparelhamento do sistema estadual 
de inteligência de segurança pública e 
da polícia científi ca.

Expansão do departamento de 
repressão à corrupção e ao crime 
organizado.

Implantação/reforma de unidades de 
órgãos governamentais: requalifi ca-
ção do case de jaboatão dos guarara-
pes.

Implantação, reforma e requalifi cação 
do centro de apoio socioeducativo de 
arcoverde.

Arcoverde

RecifeImplantação, reforma e requalifi cação 
do centro de apoio socioeducativo e 
centro de internação provisória do 
recife.

Implantação, reforma e requalifi cação 
da fundação de atendimento socioe-
ducativo (funase).

Criação de núcleos de prevenção 
social.

Programa juventude presente – cursos 
profi ssionalizantes.

Nordeste Pacífi co
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Implantação e melhoria da infraestrutura de 
esgotamento sanitário (urbano e rural).

Ampliar Saneamento:
 1. Ampliação da ETE do Cabanga. 
2. Ampliação do SES do Distrito de 
Caraibeiras (Tacaratu). 
3. Implantação do SES de Ventu-
rosa. 
4. Implantação do SES de Surubim 
– PSH. 
5. Implantação do SES de Santa Cruz 
do Capibaribe – PSH. 
6. Implantação do SES Gravatá – 
PSA. 
7. Implantação do SES Belo Jardim 
– PSA. 
8. Implantação do SES Sanharó – 
PSA. 
9. Ampliação do SES Caruaru – PSA. 
10. Implantação do SES Escada – 
PSA. 
11. Implantação do SES Bezerros – 
PSA. 
12. Ampliação do SES de Olinda 
(Bacia do Janga) 
13. PROEST – Implantação do SES 
nos Bairros da Imbiribeira, Boa 
Viagem e Porta Larga. 
14. Ampliação do SES Itapetim. 
15. Ampliação do SES Arcoverde. 
16. Ampliação do SES Paulista.
 17. Implantação do SES Timbaúba. 

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

Saneamento 
básico
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Fortalecimento dos direitos, com respeito e 
valorização das diversidades.

Expansão da rede de fi bra óptica no território 
nordestino com backbone passando em 
todas as cidades grandes e intermediárias 
(Cinturão Digital do Nordeste).

Fortalecimento dos direitos, com respeito e 
valorização das diversidades.

Fortalecimento dos direitos, com respeito e 
valorização das diversidades.

Fortalecimento dos direitos, com respeito e 
valorização das diversidades.

Programa Chapéu de Palha – ações de políti-
cas públicas para mulheres.

Programa Mãe Coruja.

Programa Convergir Mulher.

18. Complementação da ETE 
Minerva. 
19. Implantação de Unidade de 
Manutenção SES – PSA Ipojuca – 
COMPESA.

Programa Nenhuma Pernambu-
cana sem Documento – campanha 
executada em consonância com o 
Programa Mãe Coruja.

Ampliar a implantação de infraes-
trutura de conexão internacional 
(cabos submarinos) de forma a 
descentralizar esse tipo de serviço 
na região nordeste, reduzindo a 
vulnerabilidade e proporcionando 
novas oportunidades de negócios.

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

Valorização da 
Sociodiversidade e 
Direitos Humanos

Comunicação 
Digital

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Ampliação e recuperação de portos.

Ampliação e recuperação de portos.

Ampliação e recuperação de portos.

Ampliação e recuperação de portos.

Expansão da rede de fi bra óptica no território 
nordestino com backbone passando em 
todas as cidades grandes e intermediárias 
(Cinturão Digital do Nordeste).

Expansão da rede de fi bra óptica no território 
nordestino com backbone passando em 
todas as cidades grandes e intermediárias 
(Cinturão Digital do Nordeste).

Apoiar o desenvolvimento econô-
mico: execução de obra de draga-
gem do canal interno e externo do 
porto de suape.

Apoiar o desenvolvimento eco-
nômico: implantação do pátio de 
triagem (truck center) do porto de 
suape.

Apoiar o desenvolvimento econô-
mico: dragagem do canal de acesso 
ao porto do recife.

Apoiar o desenvolvimento econô-
mico: reforma dos cais do porto do 
recife, defensas e cabeços.

Suape.

Suape.

Porto do Recife

Porto do Recife

Programa para interligação da ilha 
de fernando de noronha por meio 
de cabo submarino híbrido (energia 
e dados).

Programa de implantação de in-
fraestrutura de redes óticas de alta 
velocidade para fi nanciamento da 
última milha, priorizando o interior 
dos estados.

Comunicação 
Digital

Integração Logísti-
ca Regional

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Ampliação e recuperação de portos.

Ampliação dos serviços avançados – saúde, 
educação, engenharia consultiva, comunica-
ção e publicidade.

Ampliação dos serviços avançados – saúde, 
educação, engenharia consultiva, comunica-
ção e publicidade.

Construção, ampliação e recuperação de 
rodovias integradoras.

Implantação e recuperação de ferrovias 
integradoras.

Implantação e recuperação de ferrovias 
integradoras.

Reforma e Ampliação do Porto de 
Santo Antônio em Fernando de 
Noronha.

Apoiar a atração e implantação de 
datacenters.

Atração de novos investimentos 
e incremento da competitividade 
das empresas – Rota de TIC e Porto 
Digital.

Rodovias integradoras: 
1. Implantação, restauro e manu-
tenção da br-101 
2. Implantação, restauro e manu-
tenção da br-408 
3. Implantação, restauro e manu-
tenção da br-423 
4. Implantação, restauro e manu-
tenção da br-104.
Implantação da Ferrovia Litorânea 
(Municípios do Litoral - Natal/
Salvador).

Implantação da Ferrovia Transnor-
destina.

Fernando de Noronha.

Recife.

Integração Logísti-
ca Regional

Nova Economia

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Adensamento das cadeias produtivas in-
dustriais – indústria siderúrgica e metalme-
cânica, químico-petroquímica, óleo e gás, 
indústria automotiva, têxtil e calçados.

Orientação dos cursos e curricula para a 
realidade do mercado de trabalho e as ne-
cessidades dos territórios e APLs – Arranjos 
Produtivos Locais, apoiada em duas iniciati-
vas: a) criar Fórum Regional Permanente que 
analise as conexões entre oferta de ensino 
profi ssional e o desenvolvimento econômi-
co, b) realizar estudos de oferta de cursos 
adequada à demanda de arranjos produtivos 
locais, rotas de integração e demandas gerais 
do mercado.

Adensamento das cadeias produtivas in-
dustriais – indústria siderúrgica e metalme-
cânica, químico-petroquímica, óleo e gás, 
indústria automotiva, têxtil e calçados.

Adensamento das cadeias produtivas in-
dustriais – indústria siderúrgica e metalme-
cânica, químico-petroquímica, óleo e gás, 
indústria automotiva, têxtil e calçados.

Apoiar o desenvolvimento econô-
mico: polo automotivo FIAT – ins-
talação da rede elétrica para fábrica 
(subestação e linha de transmissão 
230kv).

Programa de reposicionamento 
de profi ssionais em tecnologias 
habilitadoras (programa de cursos 
intensivos para que profi ssionais 
formados em determinadas áreas 
convencionais sejam recapacita-
dos para novos postos de trabalho 
derivados do processo de transfor-
mação digital).

Apoiar o desenvolvimento econô-
mico: polo automotivo FIAT – im-
plantação do acesso viário à fábrica.

Apoiar o desenvolvimento econô-
mico: PAC em PE – implantação da 
refi naria abreu e lima (RNEST).

Goiana (Fiat).

Goiana (Fiat).

Suape.

Reestruturação 
Industrial

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA

EIXO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES HUMANAS

Capacitação 
Profi ssional
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

EIXO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES HUMANAS

EIXO INOVAÇÃO

Melhoria da infraestrutura básica das escolas 
e implantar bibliotecas, laboratórios de ensi-
no e banda larga.

Articulação em rede das instituições de P&D 
do Nordeste com o setor produtivo com foco 
na inovação.

Articulação em rede das instituições de P&D 
do Nordeste com o setor produtivo com foco 
na inovação.

Articulação em rede das instituições de P&D 
do Nordeste com o setor produtivo com foco 
na inovação.

Articulação em rede das instituições de P&D 
do Nordeste com o setor produtivo com foco 
na inovação.

Articulação em rede das instituições de P&D 
do Nordeste com o setor produtivo com foco 
na inovação.

Implantar/reformar/reequipar 
unidades de educação: garantia 
de quadras esportivas ou áreas de 
recreação nas escolas do pacto pela 
educação.

Incentivo à formação e pesquisa: 
apoio à formação de mestres e 
doutores.

Incentivo à formação e pesquisa: 
apoio à pesquisa para políticas 
públicas.

Incentivo à formação e pesquisa: 
programa de iniciação científi ca 
– bic.

Incentivo à formação e pesquisa: 
apoio à disponibilização para a pes-
quisa de laboratórios multiusuários 
e de acervos de interesse científi co.

Incentivo à formação e pesquisa: 
atração e fi xação de pesquisadores.

Elevação da qua-
lidade do ensino 
médio

Inovação para 
o Desenvolvi-
mento
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EIXO INOVAÇÃO

Inovação para 
o Desenvolvi-
mento

Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Articulação em rede das instituições de P&D 
do Nordeste com o setor produtivo com foco 
na inovação.

Desenvolvimento de unidades de interfaces 
pesquisa-inovação nas ICTs regionais.

Desenvolvimento de unidades de interfaces 
pesquisa-inovação nas ICTs regionais.

Estímulo à inovação nas empresas do nordes-
te com utilização intensiva de conhecimento 
para o aumento da produtividade e agrega-
ção de valor.

Fortalecimento e reorientação dos instru-
mentos de fi nanciamento do sistema de 
CT&I.

Fortalecimento e reorientação dos instru-
mentos de fi nanciamento do sistema de ct&i.

Promover a difusão de pesquisas e 
tecnologias para arranjos produti-
vos locais (APL) prioritários.

Fortalecer parques tecnológicos 
existentes.

Incentivo à formação e pesquisa: 
incentivo à pesquisa científi ca e 
tecnológica – programa institutos 
nacionais de ciência e tecnologia 
– INCTs.

Incentivo à formação e pesquisa: 
programa de apoio a parcerias entre 
empresas e icts para a inovação 
tecnológica e a formação qualifi ca-
da – Pitec.

Apoiar o desenvolvimento eco-
nômico - concessão de aval para 
acesso à linha de fi nanciamento de 
projetos de inovação.

Estímulo à inovação nas empre-
sas do nordeste com utilização 
intensiva de conhecimento para o 
aumento da produtividade e agre-
gação de valor.
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Fortalecimento e reorientação dos instru-
mentos de fi nanciamento do sistema de 
CT&I.

Fortalecimento e reorientação dos instru-
mentos de fi nanciamento do sistema de 
CT&I.

Fortalecimento e reorientação dos instru-
mentos de fi nanciamento do sistema de 
CT&I.

Fortalecimento e reorientação dos instru-
mentos de fi nanciamento do sistema de 
CT&I.

Fortalecimento e reorientação dos instru-
mentos de fi nanciamento do sistema de 
CT&I.

Incentivo à formação e pesquisa: 
apoio a projetos de pesquisa – apq 
– Facepe.

Incentivo à formação e pesquisa: 
subvenção econômica à inovação – 
pappe integração.

Incentivo à formação e pesquisa: 
estímulo à cooperação científi ca 
nacional e internacional.

Incentivo à formação e pesquisa: 
apoio a eventos e missões cientí-
fi cas.

Incentivo à formação e pesquisa: 
proupe – ofertar bolsas em cursos 
de licenciaturas (matemática, quí-
mica e fí sica) para estudantes das 
autarquias municipais.

EIXO INOVAÇÃO

Inovação para 
o Desenvolvi-
mento
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Complementação 
da infraestrutura e 
implementação da 
Governança do PISF

Conservação, 
Proteção e Uso 
Sustentável 
dos Recursos 
Naturais

Gestão Integrada 
da Oferta e do 
Uso dos Recursos 
Hídricos

Conclusão do PISF com com-
plementação dos eixos e canais, 
integração do sistema, construção 
de adutoras e articulação das 
barragens.

Fortalecimento Institucional e 
capacitação de servidores para 
aumento da efi ciência de órgãos 
ambientais estaduais e municipais.

Complementação da oferta de água 
(reuso, dessalinização e redução 
de desperdícios e perdas) e gestão 
e manutenção dos sistemas imple-
mentados.

Barragens: 
1. Implantação da Barragem de 
Panelas. 
2. Implantação da Barragem de 
Gatos. 
3. Implantação da Barragem de 
Barra de Guabiraba. 
4. Implantação da Barragem de 
Igarapeba. 
5. Implantação da Barragem de São 
Bento do Uma. 
6. Implantação da Barragem de 
Engenho Maranhão.

Ampliação de Programa: Operacio-
nalização do Centro de Triagem de 
Animais Silvestres – CETAS.

Reduzir a escassez de água: implan-
tação, recuperação e/ou ampliação 
de sistemas simplifi cados de abas-
tecimento d`água em comunidades 
rurais de até 250 famílias.

EIXO SEGURANÇA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Complementação da oferta de água 
(reuso, dessalinização e redução 
de desperdícios e perdas) e gestão 
e manutenção dos sistemas imple-
mentados.

Complementação da oferta de água 
(reuso, dessalinização e redução 
de desperdícios e perdas) e gestão 
e manutenção dos sistemas imple-
mentados.

Complementação da oferta de água 
(reuso, dessalinização e redução 
de desperdícios e perdas) e gestão 
e manutenção dos sistemas imple-
mentados.

Implantação de obras de Infraestru-
tura Hídrica.

Reduzir a escassez de água: implan-
tação, recuperação e/ou ampliação 
de sistemas simplifi cados de abas-
tecimento d`água em comunidades 
rurais de até 250 famílias.

Reduzir a escassez de água: progra-
ma segunda água - apoio à disponi-
bilização de tecnologias sociais de 
acesso à água.

Reduzir a escassez de água: implan-
tação e manutenção de sistemas de 
dessalinização.

Reduzir a escassez de água: amplia-
ção do acesso à água para famílias 
do meio rural através de implanta-
ção de cisternas – prorural.

EIXO SEGURANÇA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Gestão Integrada 
da Oferta e do 
Uso dos Recursos 
Hídricos
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Implantação de obras de infraestru-
tura hídrica.

Implantação de obras de infraestru-
tura hídrica.

Implantação de obras de infraestru-
tura hídrica.

Reduzir a Escassez de Água: Implan-
tação da Infraestrutura de Abaste-
cimento de Água de Comunidades 
Rurais de PE, Localizadas ao Longo 
dos Canais do PISF.

Reduzir a Escassez de Água: 
Perfuração e Instalação de Poços 
Artesianos no Semiárido.

Construir/Reformar Barragens: 
Construção e Ampliação de Peque-
nas Barragens.

EIXO SEGURANÇA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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Programa

Desenvolvimento Regional, 
Territorial e Urbano2217

Cabe à Sudene, para 2020, a execução, em sua área de atuação, de ações relacionadas ao Programa 2217 – Desen-
volvimento Regional, Territorial e Urbano, cujo objetivo é “1194 – Estimular o desenvolvimento de territórios, 
cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução 
das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas”.

Outras indicações para apresentação de 
emendas parlamentares à Sudene
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Ação: 20WQ – Gestão de Políticas de Desenvol-
vimento Regional e Ordenamento Territorial

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Promoção do Desenvolvimento Regional (desenvolvimento 
institucional, treinamentos e capacitações); apoio à elaboração 
de planos; acompanhamento, monitoramento, avaliação; Es-
tudos estratégicos; apoio ao Núcleo de Inteligência Regional e 
Manutenção do Sistema Nacional de informações da região.

0004 – Elaboração de Estudos e Planos de 
Desenvolvimento Regional e Territorial.

0006 – Revitalização e Manutenção do 
Sistema Nacional de Informações para o 
Desenvolvimento Regional e Ordenamen-
to Territorial

0008 – Monitoramento e Avaliação de 
Instrumentos e Mecanismos de Desen-
volvimento Regional.

0005 – Fortalecimento das Políticas de 
Desenvolvimento Regional.

0007 – Estudos Estratégicos.

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

20WQ – Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional 
e Ordenamento Territorial

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

04.127.2217.20WQ

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

80 (transferências ao exterior) e 90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP)
(81) 2102.2032 | cgcp@sudene.gov.br | Coordenação-Geral de Estudos e 
Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) (81) 2102.2030 | 
cgep@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 212H – Manutenção de Contrato de 
Gestão com Organizações Sociais

Execução de atividades por Organizações Sociais: pesquisa 
científi ca, desenvolvimento tecnológico e inovação; 
manutenção e custeio da infraestrutura fí sica e pessoal. 

0001 – Promoção do Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação Voltados a Setores 
Industriais na Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii 
– OS

0002 – Construção de Portfólio e Plata-
forma de Tecnologias para o Semiárido 
Brasileiro com o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

212H – Manutenção de Contrato de Gestão com Organiza-
ções Sociais

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

19.571.2217.212H

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP)
(81) 2102.2032 | cgcp@sudene.gov.br | Coordenação-Geral de Estudos e 
Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) (81) 2102.2030 | 
cgep@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 214S – Estruturação e Dinamização de 
Atividades Produtivas

Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das 
atividades produtivas. Atua-se principalmente nas Rotas de 
Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Lo-
cais - APLs que apresentam, simultaneamente, uma dimensão 
territorial e setorial em sua concepção.

0000 – Estruturação e Dinamização de 
Atividades Produtivas – Rotas de Integração 
Nacional

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

214S – Estruturação e Dinamização de Atividades Produti-
vas

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

20.608.2217.214S

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 8340 – Desenvolvimento da Rede 
Regional de Inovação

Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, 
produtos e serviços. Visa articular empreendedores e agentes do 
sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para 
implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, infor-
mação e conhecimento. 

0000 – Desenvolvimento da Rede Regional 
de Inovação – Despesas Diversas

0001 – Apoio a estudos de tecnologia e 
inovação

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de InovaçãoAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

19.573.2217.8340

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 8917 – Fortalecimento das 
Administrações Locais

Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servi-
dores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organi-
zacionais e fi nanceiro-fi scais, para identifi cação dos problemas 
locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planeja-
mento e a democratização da gestão.

0000 – Fortalecimento das Administrações 
Locais – Despesas Diversas
0001 – Estruturação e Gestão do Programa 
“+Gestão Municipal”
0002 – Acompanhamento e Fiscalização 
“+Gestão Municipal”

Componentes da programação orçamentáriaPlanos orçamentários

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8917 – Fortalecimento das Administrações LocaisAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

04.128.2217.8917

3 (Outras Despesas Correntes) 

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 7k66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Compreende a realização de ações voltadas ao fortalecimento da capacidade produtiva local, abrangendo uma ampla variedade 
de intervenções, inclusive com a aquisição de máquinas e equipamentos, construção de equipamentos urbanos, implantação de 
infraestrutura social de apoio à produção, construção de obras civis, implantação de sistemas de geração de energia, canalização, 
obras de infraestrutura hídrica, tratamento e abastecimento de água e transporte, entre outros.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

7k66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local
Integrado

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

15.244.2217.7k66

4 (investimento).

40 (transferências a municípios) e 99 (a defi nir).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade

Qualifi cação de mão de obra especializada para as atividades produtivas, por meio de cursos, seminários e ofi cinas de trabalho, 
destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e 
produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado de trabalho.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a CompetitividadeAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

11.128.2217.4640

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica 

Pretende promover a integração das ações interministeriais e dos diferentes níveis de governo, voltada para a ampliação e recupera-
ção da infraestrutura, de modo a assegurar a sinergia entre projetos e propiciar a expansão dos investimentos regionais.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura EconômicaAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

19.691.2217.8902

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento)

90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Emendas individuais impositivas com 
fi nalidade defi nida e emenda de bancada

Emendas de comissão

Ano corrente: Ano corrente:

Ano seguinte: Ano seguinte:

Parlamentar propõe emenda e aponta o órgão 
responsável pelo acompanhamento, além da 
ação orçamentária escolhida

Parlamentar propõe emenda e aponta o órgão 
responsável pelo acompanhamento, além da 
ação orçamentária escolhida

Parlamentar indica no SIOP (Sistema Integra-
do de Planejamento e Orçamento) o benefi ci-
ário das emendas e seus respectivos valores.

Parlamentar encaminha ofí cio ao  órgão res-
ponsável pelo acompanhamento, indicando 
o benefi ciário da emendas e seus respectivos 
valores.

Conte com a Sudene para suas emendas
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Anotações
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