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Novo Contexto Institucional
Criação do Ministério do Desenvolvimento Regional:
• Surge da fusão do Ministério das Cidades (Mcid) e Ministério da 

Integração Nacional (MI)
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6 Secretárias Nacionais

Advindas do antigo MI Advindas do antigo MCidFusão da SDR (MI) 
+ SNDU (MCid)

Temas que afetam substancialmente a vida da população nas cidades
Forte interlocução com governos municipais



Novo Contexto Institucional
Ministério do Desenvolvimento Regional: 

• Missão: Promover o desenvolvimento das cidades e regiões e a redução 
das desigualdades regionais.

• Macro objetivos:
 Desenvolver a capacidade produtiva
 Melhorar o ambiente das cidades
 Ampliar a resiliência das cidades e regiões

Alinhamento com a diretriz de Governo: Mais Brasil, Menos Brasília
Foco nas instâncias municipais



Competências da SDRU

1. Planejamento e Desenvolvimento Regional
2. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
3. Agricultura Irrigada para o Desenvolvimento Regional
4. Sistemas Produtivos e Inovativos para o Desenvolvimento 

Local e Regional
5. Reabilitação Urbana e Cidades Inteligentes
6. Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes 

Subnacionais
7. Apoio à vertente econômica da Amazônia Azul (em 

parceria com a Marinha do Brasil)



Finalidade é 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).

REVISÃO DA 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.

BRASIL: Rendimento Domiciliar 
per capita de microrregiões em 
relação à média nacional (2010)



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

Atuação em áreas com forte 

especialização na produção de  

commodities agrícolas e/ou 

minerais, com baixo valor  

agregado nas exportações, baixa 

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.



PLANOS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO 

• Pela primeira vez: encaminhamento do Planos Regionais (PRDNE, PRDA e PRDCO)
ao Congresso Nacional em conjunto com o PPA 2020-2023.

• Prazos:
o Fevereiro, Março e Abril de 2019: elaboração dos Planos por Sudene, Sudam e

Sudeco e revisão pelo MDR;
o Abril e Maio de 2019: apreciação dos Planos pelos Governadores;
o Maio de 2019: aprovação dos Planos em reuniões do Condel (Recife, Belém e

Brasília);
o Até 31 de maio de 2019: envio dos Planos à Presidência da República;
o Até 30 de agosto de 2019: encaminhamento dos Planos para apreciação pelo

Congresso Nacional em conjunto com o PPA.



APOSTA ESTRATÉGICA 
NORDESTE



APOSTA ESTRATÉGICA 
NORTE



APOSTA ESTRATÉGICA 
CENTRO-OESTE



DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
GESTÃO TERRITORIAL

POLÍTICA NACIONAL DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL : elaboração em conjunto com o 
Ministério da Defesa.

AMAZÔNIA AZUL : da vertente econômica, com a 
exploração e aproveitamento sustentável dos 
recursos vivos (pesca) e não-vivos (petróleo, 
turismo, esportes). 

FAIXA DE FRONTEIRA: 
• Promoção de infraestrutura urbana para os 

municípios da faixa;
• Desenvolvimento econômico;
• Cidades Gêmeas: infraestrutura urbana e 

freeshops; 
• Reativação dos núcleos estaduais de fronteira.



DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
AGRICULTURA IRRIGADA

Identificação de territórios
para implantação de Polos de
agricultura irrigada, integrado
com os atores locais, para
elaboração da carteira de
projetos.

Polos de Irrigação
priorizados:
• Cristalina (GO);
• Santa Maria (RS);
• Oeste da Bahia (BA);
• Alto Araguaia

Reuso de água na irrigação;
Reconversão de sistemas de
irrigação;
Energias alternativas.



DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
ROTAS DE INTEGRAÇÃO NACIONAL

Redes de arranjos produtivos locais, associados a cadeias
produtivas estratégicas capazes de promover a inclusão
produtiva e o desenvolvimento sustentável das regiões
brasileiras priorizadas pela PNDR (Portaria nº 80/2018).



DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
DESENVOLVIMENTO URBANO

• Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano;

• Programa Pró-Cidades: financiamento 
(FGTS) investimentos na forma de 
projetos integrados de melhoria de 
um perímetro urbano. Duas 
modalidades: Reabilitação de área 
urbana e Modernização tecnológica 
urbana;

• Ação em Cidades Inteligentes: 
Alinhamento do Pró-Cidades 
Modernização Tecnológica + Linha de 
crédito BNDES + Programa Rotas de 
Integração – TICs;

• Ação em Cidades Médias: projetos de 
melhoria da infraestrutura urbana;

• Estruturação do Programa de 
Fortalecimento das Capacidades 
Municipais: melhoria da 
capacidade fiscal e de gestão 
municipais.

+ de 80% dos pequenos municípios 
(até 20 mil habitantes) brasileiros 

apresentam insustentabilidade fiscal                            
(TCU, Acórdão 1655/2017)



O que diz a NAU?
A Nova Agenda Urbana possui uma abordagem focada,
orientada à ação visando melhorar a qualidade da
urbanização. Ela identifica cinco campos de ação:
1. Política Urbana Nacional 
2. Legislação Urbana - Regras e regulamentos 
3. Planejamento e Desenho Urbano 
4. Economia Urbana e Finanças Municipais 
5. Extensões / Renovações Urbanas Planejadas 



O que diz a NAU?
Política Urbana Nacional

 Planejamento baseado nas projeções de população;

 Planejamento Regional no lugar de apenas municipal;

 Política Urbana Nacional que faça distinção entre os níveis de
responsabilidade, coordenação e responsabilização;

 Criação de um sistema de governança metropolitana;

 Planos urbanos com força de lei;

 Garantir padrões mínimos no planejamento de serviços urbanos
básicos.



Política Urbana no Brasil/ visão do MDR
Inflexão da atuação:

Abordagem de Desenvolvimento Sustentável a partir dos 3 eixos:

PLANEJAMENTO 
URBANO

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

De Para

Sociocultural

Econômico-financeiro

Urbano-ambiental



• Abordagem MULTIESCALAR: Alinhamento com a
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) -
visão territorial que possibilite a leitura das diversidades
do território brasileiro.

• Abordagem INTERFEDERATIVA: governança multinível
• Abordagem INTERSETORIAL/ MULTISETORIAL/

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

PREMISSA: Construir junto! 

Política Urbana no Brasil/ visão do MDR



Integração de 
temas setoriais

LÓGICA 
SETORIAL 

1

município

Incorporação de temas
transversais
+ MUDANÇAS CLIMÁTICAS

+ DEMOGRAFIA

+ SEGURANÇA

+ EQUIDADE SOCIAL

+ “TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL”

Política Urbana no Brasil/ visão do MDR



Aproximação  entre as 
agendas globais (NAU, 
Agenda 2030) e os 
contextos locais

MUNDO 
PAÍS

REGIÃO
ESTADO

METRÓPOLE
MUNICÍPIO

INTRA
URBANORetroalimentação:

Agendas Globais auxiliam os 
municípios na Construção de 
Visão de cidade que alimenta a 
Visão nacional de 
Desenvolvimento Urbano

informação

gestãoplanejamento

Cidades Inteligentes/
Territórios inteligentes

Construção de
Inteligência Territorial

Política Urbana no Brasil/ visão do MDR



O que estamos fazendo?
 Formulação da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (PNDU), em articulação com a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR)

 Implementação do Programa Pró-Cidades, por meio de duas 
modalidades: Reabilitação de áreas urbanas e 
Modernização tecnológica urbana

 Implementação do Plano Nordeste para redução das 
desigualdades regionais, com foco no desenvolvimento de 
41 municípios prioritários

 Construção da Carta Brasileira sobre Cidades 
Inteligentes 



Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes
 Formulação de um documento nacional de referência 

sobre cidades inteligentes ao longo deste ano de 2019
 “Processo de construção multiatores, com a participação 

de diferentes segmentos envolvidos com a temática 
 Para construir unidade conceitual e visões convergentes

 Mapear e proporcionar a articulação de diversas iniciativas existentes

 Mapear e atuar nas lacunas existentes para uma transformação digital 
sustentável

 Compreender a dimensão do território na transformação digital

 Orientar políticas públicas nos níveis nacional, regional e municipal



REESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO 1D73
Modalidades

• Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes;
• Pacote de investimentos em pequenos municípios;
• Planejamento e Gestão Urbana e Metropolitana;
• Estruturação de áreas de expansão urbana e periurbana (polinucleamento); 
• Desenvolvimento econômico (polinucleamento);
• Bens e serviços comuns em arranjos supramuncipais (RMs, Consórcios e Rides e 

Aglomerados);
• Modernização de infraestrutura e tecnológica em cidades inteligentes.



REESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO 1D73
ATRIBUIÇÕES DA SDRU

• Conduzir o processo de formulação, 
implementação, monitoramento e avaliação 
da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano - PNDU;

• Promover a integração entre as políticas 
nacionais (PNDR, PNOT, PNDU, PNI), bem 
como a convergência e complementariedade 
nas diretrizes de implementação e seus 
instrumentos; 

• Apoiar a constituição de instâncias de 
governança interfederativa direcionadas à 
integração nacional, ao desenvolvimento 
regional, metropolitano e urbano;

• Estabelecer estratégias e diretrizes em 
orientação às ações de ordenamento 
territorial e à integração das economias 
regionais, considerando os atributos do 
planejamento urbano;

PROPOSTA DE AÇÃO
• Apoio ao desenvolvimento de estudos 

voltados para implementação da PNDU;
• Apoio a elaboração/revisão de Planos 

Diretores e demais instrumentos de 
planejamento e gestão urbanos;

• Apoio a elaboração de Planos de 
Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais;

• Apoio a elaboração de projetos 
urbanísticos de infraestrutura, 
restauração e requalificação de espaços 
de uso público;

• Elaboração de estudos para a implantação 
de legislações específicas voltadas para o 
desenvolvimento urbano; 



REESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO 1D73
ATRIBUIÇÕES DA SDRU

• Supervisionar, coordenar, acompanhar e 
avaliar a implementação de normas, 
instrumentos, programas e ações referentes 
ao desenvolvimento Metropolitano e 
urbano; 

• Propor à Secretaria Executiva diretrizes 
nacionais para a aplicação dos instrumentos 
de financiamento dos programas de 
desenvolvimento urbano;

• Produzir informações e análises territoriais 
em apoio às diversas instâncias 
interfederativas;

• Promover ações de estruturação urbana e 
produtiva, por meio dos arranjos e sistemas 
produtivos locais e regionais, em bases de 
inovação e sustentabilidade, em consonância 
com a PNDU;

PROPOSTA DE AÇÃO
• Apoio a rede de assistência técnica para as 

pequenas cidades;
• Apoio à consócios públicos e aglomerações 

urbanas;
• Apoio a agenda das cidades inteligentes;
• Apoio ao Planos Estratégicos Urbanos;
• Apoio em estudos para identificação do 

arranjo de financiamento urbano;
• Apoio a estruturação do Observatório 

Urbano Nacional;
• Apoio a criação de sistemas de informação 

e instrumentos de gestão 
territorial/urbana; 



REESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO 1D73
ATRIBUIÇÕES DA SDRU

• Formular e propor ações, programas e 
instrumentos de Desenvolvimento Urbano 
voltados para regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e municípios, 
considerando as cidades médias com suas 
áreas de influência e cidades gêmeas da 
Faixa de Fronteira, bem como apoiar seu 
fortalecimento institucional; e

• Articular e integrar, em consonância com a 
PNDR e com a PNDU, os planos, programas e 
ações de desenvolvimento de âmbito 
federal, estadual, distrital, metropolitano e 
municipal e a participação do setor privado e 
da sociedade civil.

PROPOSTA DE AÇÃO
• Proposição de estratégias para o 

fortalecimento das capacidades dos entes 
federados;

• Apoio a estratégia de Cidades Resilientes –
ODS 11;

• Apoio aos arranjos institucionais 
metropolitanos; 

• Apoio aos arranjos instrumentos de 
planejamento metropolitano; 

• Apoio a estratégias de desenvolvimento nas 
áreas de expansão das cidades e nas 
periurbanas; 

• Apoio aos estudos da rede urbana na PNDR;e
• Apoio aos estudos da rede urbana na PNOT.



ADRIANA MELO ALVES
SECRETÁRIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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