
O mapa estratégico da Sudene é um 
marco para referenciar as ações da 

autarquia pelo desenvolvimento de sua 
área de atuação. São, ao todo, 

4 diretrizes e 14 objetivos, todos 
convergentes com as atribuições 

estabelecidas pela Lei Complementar 
125, de 03 de janeiro de 2007.

ORIENTADA

Ser a instituição de referência na promoção do 
desenvolvimento regional, detentora de credibilidade e do 
conhecimento da realidade sócio-econômica e ambiental 

da sua área de atuação, com suficiente autonomia 
financeira para atender as demandas regionais.

VISÃO DE FUTURO
Articular e fomentar a cooperação das forças sociais 
representativas para promover o desenvolvimento 

includente e sustentável do Nordeste, a preservação
cultural e a integração competitiva da base econômica da 

região nos mercados nacional e internacional.

MISSÃO

AÇÃO

PROMOVER A COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DA BASE PRODUTIVA DO NORDESTE

DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aumentar a competitividade
do setor produtivo,

fortalecendo cadeias e APL’s, 
estimulando a inovação, 

articulando-os a 
investimentos
estruturadores

Fortalecer a infraestrutura
regional, bem como, aquela
voltada para a inclusão da

cadeia produtiva.

Ampliar a captação de 
investimentos, maximizando 
a aplicação dos recursos dos 
fundos e incentivos fiscais e

a alavancagem de outras 
fontes.

Inserir a abordagem
regional nas políticas

nacionais,
particularmente em

relação ao semiárido.

Fortalecer
as administrações

públicas.

UNIVERSALIZAR O ACESSO A ATIVOS ESTRATÉGICOS

Estimular a melhoria da
qualidade da educação

formal em todos os níveis.

Viabilizar soluções
inovadoras e sustentáveis

para o Semiárido.

Promover a
sustentabilidade

ambiental.

Apoiar na atuação
do sistema regional

de Defesa Civil

PROMOVER A EXCELÊNCIA TÉCNICA E A QUALIDADE DA GESTÃO NA SUDENE

Modernizar a gestão, e 
promover a valorização dos 
servidores e a capacitação 

por competências.

Aperfeiçoar a governança de 
tecnologia da informação e 

garantir a segurança da
informação e comunicação.

Recuperar e modernizar as 
instalações internas, 

melhorando a segurança do
ambiente de trabalho.

FORTALECER A IMAGEM DA SUDENE

Fortalecer a comunicação 
interna e externa, bem
como as articulações 

institucionais (parcerias,
sinergias, formação de 

redes).

Elevar os colegiados da 
Sudene a um patamar de
fórum para discussão de 
temas estratégicos sobre

desenvolvimento regional.


