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Em que se sustenta a 
PNDR

• Inciso III art. 3°: erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais;

• Artigo 43: a União poderá articular sua ação em um mesmo 
complexo geoeconômico e social, visando a seu 
desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais.

• Decreto n. 9.810, de 30 de maio de 2019.
• Lei n. 7827, de 27 de setembro de 1989.

• Leis Complementares n. 124 e n. 125, de 03 de janeiro de 
2007 e Lei Complementar n. 129, de 08 de janeiro de 2009.



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.



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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Eixos setoriais de 
intervenção

• Desenvolvimento produtivo;

• Ciência, tecnologia e inovação;

• Educação e qualificação profissional;

• Infraestrutura econômica e urbana;

• Desenvolvimento social e acesso a serviços públicos 
essenciais; e

• Fortalecimento das capacidades governativas dos 
entes federativos.



Financiamento

• Orçamento Geral da União;

• Fundos Constitucionais de Financiamento;

• Fundos de Desenvolvimento;

• Programas de desenvolvimento regional de bancos 
públicos federais;

• Incentivos e benefícios de natureza financeira, 
tributária ou creditícia;

• Parcerias Publico Privadas;

• Outras fontes.



Monitoramento e 
Avaliação



Desafios que persistem

• Definir o espaço institucional dos governos estaduais;

• Necessidade assistência técnica;

• Importância de interpretações territoriais dinâmicas;

• Definição da base territorial e da escala de ação;

• Aperfeiçoamento das informações e da escala;

• Métodos inovadores de negociação com os atores;

• Arranjo de governança e planejamento inovador;

• Construção de agendas de desenvolvimento mais 
heterogêneas; e

• Despertar para a importância das entregas.



Obrigado!


