






Acelerar as 
possibilidades

Crescimento 
exponencial

Enxergar os problemas e 
antecipar soluções

Atingir objetivos de 
forma rápida e 

eficiente





ENTIDADES
DIVERSAS

QUEM É IMPORTANTE NESSE 
PROCESSO?







GOVERNANÇA 
PARTICIPATIVA

DIAGNÓSTICO 
(QUANTITATIVO E 

QUALITATIVO) 

ANÁLISE 
EXTERNA 

(BENCHMARK, 
TENDÊNCIAS E 

CENÁRIOS) 

VISÃO DE
FUTURO E OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PORTFÓLIO 
DE PROJETOS 



Industrialização e saúde fiscal como promotores do desenvolvimento
Novo consenso: desenvolvimento regional e sustentável
Ceará com economia de baixa produtividade e com eficiência geral 
estagnada há 30 anos (baixa inovação e empreendedorismo)
Participação dos serviços na geração de emprego e renda
Predominância do capital humano no desenvolvimento estadual
Demografia em processo de urbanização e envelhecimento, mas 
usufrui do Bônus Demográfico
Destaque para a Educação, Saúde e Recursos Hídricos
Desigualdade Social e Segurança são os principais entraves atuais
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Importância da elaboração de Políticas Públicas





Participação cidadã na gestão pública transparente, ativa e voltada a 
resultados
Convergência nos níveis de educação e infraestrutura entre as regiões
Planejamento de longo prazo e políticas continuadas
Boa gestão dos recursos hídricos: cultura, planejamento de secas, uso de 
mananciais não convencionais e de tecnologias eficientes
Ambiente de negócios favorecidos
Alta qualificação profissional
Regime fiscal responsável e saudável
Aproveitamento das vocações locais
Fomento à inovação e integração Universidade-Mercado
Democracia forte
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Importância da elaboração de Políticas Públicas



Lançamento da visão 
de futuro e objetivos 

estratégicos

Cartas do Futuro

Evento Ceará
que Será

Pesquisa de Opinião

Sistematização Inicial da Visão de 
Futuro e Objetivos

15 Eventos Regionais

Oficinas de consolidação  da Visão de 
Futuro, Objetivos Estratégicos, 
Indicadores e Metas



ECONOMIA DO MAR 

QUALIDADE DE VIDA E 
BEM-ESTAR 

REDUÇÃO RADICAL DA 
POBREZA E DAS 
DESIGUALDADES 

ACELERAÇÃO 
ECONÔMICA

PROSPERIDADE 
COMPARTILHADA

QUARTA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL

ENERGIA LIMPA E 
RENOVÁVEL 

DESENVOLVIMENTO DA 
AGROPECUÁRIA E DO 

EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
INTELIGENTE

TURISMO  COM 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

SEGURANÇA HÍDRICA

CENTRO FOCAL DA 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

MULTIMODAL DO PAÍS

POLO DE INOVAÇÃO EM 
TIC

ECONOMIA DA 
SAÚDE

ECONOMIA CRIATIVA E DO 
CONHECIMENTO

VALORIZAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO 

CEARENSE

LIDERANÇAS ALTAMENTE 
PREPARADAS 

SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO

CULTURA, 
DIVERSIDADE E 

CONVERGÊNCIA DE 
PROPÓSITOS 

SISTEMA DE SAÚDE EFICAZ, 
EFICIENTE, 

INTERCONECTADO E 
INTEGRADO

EDUCAÇÃO 
TRANSFORMADORA

CONVERGÊNCIA E 
INTEGRAÇÃO NA 

PRESTAÇÃO SOCIAL 
DE SERVIÇOS

CUIDADO SOCIAL EM TODAS 
AS REGIÕES

ESPORTE, CULTURA E 
ENTRETENIMENTO: 

PROPULSORES DA FELICIDADE

SANEAMENTO NAS 
CIDADES E 

TERRITÓRIOS 
RURAIS

VALORIZAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE

CULTURA DA PAZ

GOVERNANÇA DA 
INOVAÇÃO

CULTURA DE 
GOVERNANÇA 

COMPARTILHADA

AMBIENTE INSTITUCIONAL E DE 
NEGÓCIOS DINÂMICO, 

COOPERATIVO E INOVADOR

GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS





DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES DA QUALIDADE DE VIDA COM CRESCIMENTO ECONÔMICO 
AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL E REDUÇÃO EXPRESSIVA DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS

REINVENÇÃO SETORIAL COM APROVEITAMENTO 
DAS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO E 

DAS OPORTUNIDADES DE INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E INTERNACIONAL

INOVAÇÕES EM SERVIÇOS AO CIDADÃO QUE 
PROMOVAM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E 

O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CEARENSE

IDENTIDADES E 
DIVERSIDADE CULTURAL 

COMO ELEMENTO 
INSPIRADOR PARA 

ALAVANCAR GRUPOS E 
INDIVÍDUOS INOVADORES, 
DE DESTAQUE MUNDIAL, 

ALTAMENTE PREPARADOS 
PARA LIDERAR A 
CONSTRUÇÃO DA 

SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO

ARQUITETURA DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO

VALOR PARA A SOCIEDADE

CADEIAS PRODUTIVAS CAPITAL HUMANO SERVIÇOS AOS CIDADÃOS 

GOVERNANÇA

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA NOVA GOVERNANÇA PARTICIPATIVA, ÉTICA, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADORA, INTEGRANDO 
EMPREENDEDORISMO, EQUILÍBRIO FISCAL, CUMPRIMENTO DE REGRAS PACTUADAS, CAPACIDADE DE INVESTIMENTO, COOPERAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO ENTRE SETORES ECONÔMICOS, ACADEMIA, TERCEIRO SETOR E GOVERNO





Ter objetivos é importante para o desenvolvimento de 

Políticas Públicas





POSICIONAMENTO DE VANGUARDA NO NOVO AMBIENTE DA QUARTA 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Colocar o estado na dianteira da produção de bens e prestação de serviços –
com inserção internacional – baseados na integração e no uso intensivo de 
tecnologias de alto valor agregado e complexidade.

EXEMPLOS DE INDICADORES

Proporção do valor adicionado 
nas indústrias de média e alta 

intensidade tecnológica no valor 
adicionado total (ODS)

FÓRMULA

Valor adicionado nas industrias 
selecionadas/Valor adicionado total

VAB indústria/PIB

UNIDADE

%

%
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UNIDADE
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Os indicadores são importantes para o 

acompanhamento de Políticas Públicas



SISTEMA DE SAÚDE EFICAZ, EFICIENTE, INTERCONECTADO E INTEGRADO COMO CAMINHO 
PARA EXCELÊNCIA

Assegurar um sistema de saúde interconectado e integrado para todos com alta resolutividade, 
atendimento humanizado, personalizado, preventivo e descentralizado nas regiões.

EXEMPLOS DE INDICADORES

Taxa de mortalidade neonatal (ODS)

FÓRMULA

Razão de mortalidade materna - Óbitos 
materno (ODS)

Índice de vida saudável (criar um plano de 
ação)

Proporção de óbitos por doenças crônicas 
não transmissíveis (em relação ao total de 

óbitos 

Razão de mortalidade materna. (ODS)
Óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos

A definir

UNIDADE

#

#

#

% Óbitos por DCNT/Número total de óbitos

Mortalidade infantil de menores de 27 dias de vida. 
Óbitos infantis por 1.000 nascidos vivos



AMBIENTE INSTITUCIONAL E DE NEGÓCIOS DINÂMICO, COOPERATIVO E INOVADOR
Tornar o ambiente institucional e de negócios do Ceará no mais dinâmico e inovador da América Latina, a partir 
do foco no empreendedorismo, no equilíbrio fiscal, no cumprimento de regras pactuadas, na capacidade de 
investimento, e na cooperação e integração entre agentes econômicos, academia, terceiro setor, sociedade civil e 
governo, valorizando organizações ágeis, flexíveis e adaptáveis e a  simplificação de regulamentações.

EXEMPLOS INDICADORES

Posição do Ceará no Ranking de Ambiente de 
Negócios da ENDEAVOR (ICE)

FÓRMULA

ICEI/CNI - Índice de Confiança do 
Empresariado Industrial da FIEC

O ICEI é elaborado a partir de respostas à pesquisa 
mensal Sondagem Industrial, na qual constam 

perguntas sobre as condições gerais da economia 
brasileira, do Estado e da empresa do respondente, a 
atual e a expectativa de negócios para os próximos 

seis meses

UNIDADE

#

???

O ICE se baseia em dados municipais que indicam a 
qualidade do ambiente regulatório, da infraestrutura, 

do mercado, do acesso a capital, da inovação, do 
capital humano e da cultura empreendedora local

Prazo médio para abertura de empresas.
Dias Tempo médio de dias para abertura de empresas.Os indicadores são importantes para o 

acompanhamento de Políticas Públicas







Ter metas é importante para o desenvolvimento de 

Políticas Públicas









EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FESTIVAIS DE CULTURA E 
ROTAS TURÍSTICAS
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Todos os programas precisarão de Políticas Públicas de 

longo prazo



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

PORTFÓLIO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FESTIVAIS DE CULTURA E 
ROTAS TURÍSTICAS



A proposta de desenvolvimento do Ceará tem 
como premissa básica a sustentabilidade. Assim, o 
Programa Ativos Ambientais propõe um conjunto 

de projetos e ações de valorização do meio 
ambiente como um ativo econômico e que as 

cadeias de negócios de economia circular, 
tecnologias sustentáveis, gerenciamento de 

serviços ambientais contribuam para o 
desenvolvimento econômico do Ceará e para a 

preservação do meio ambiente. 
O programa objetiva ainda conscientizar pessoas e 

empresas e fomentar o sistema de negócios 
sustentáveis para a adoção de práticas 

ambientalmente corretas e, assim, garantir a 
sustentabilidade do projeto de futuro do Estado.



ESTRUTURA DE PROJETO

Parcerias - Governança setorial

Organização dos Serviços 
Ambientais - Infraestrutura

Qualificação da cadeia de 
negócios

Serviços EcossistêmicosGestão Ambiental

Organização dos Serviços 
Ambientais - PD&I



O Programa Ceará Seguro consiste nas 
ações estratégicas para garantir o salto de 
qualidade da segurança pública no Ceará. 

Os projetos e ações dividem esforços 
entre a qualificação dos serviços, 

apoiados na modernização da 
infraestrutura física e tecnológica de 

apoio à segurança, e na revisão do 
sistema prisional, com adoção do 

tratamento humanizado ao detento 
visando sua reinserção social. 

A finalidade do programa é posicionar as 
forças de segurança preventivamente no 

combate às práticas delituosas.



Organização da Segurança Pública 
Sistema Prisional

Organização da Segurança Pública 
Infraestrutura

Organização da Segurança Pública 
PD&I

Inteligência

ESTRUTURA DE PROJETO

Parceria - Governança SetorialQualificação dos serviços



O Programa Ciência e Futuro reconhece e valoriza 
a importância da ciência e da inovação para a 

atração de investimentos, o desenvolvimento de 
tecnologias, a geração de emprego e renda, o 

ganho de competitividade, a melhoria da 
qualidade de vida da população e a preservação do 

meio ambiente. 
Os projetos e ações propostas fomentam o 

sistema de inovação e o investimento em PD&I, 
sob um modelo de governança compartilhada 
entre atores públicos e privados, integrando 
esforços, para criação de novos produtos e 

serviços, para atendimento dos principais desafios 
e impulsionar o desenvolvimento do Estado.



Organização do Setor - PD&I

Ecossistema de inovação

Organização do Setor
Planejamento e gestão

Financiamento

Parcerias
Governança da inovação

ESTRUTURA DE PROJETO



A oferta de serviços de saúde de qualidade 
está na base das demandas sociais em nível de 
urgência e padrão de qualidade. O Programa 
Economia e Inovação em Saúde parte desse 

princípio para propor uma transformação no 
ecossistema de saúde do Ceará e posicionar o 
estado entre os grandes centros de referência 

do Brasil e do mundo.
Os projetos e ações apoiam-se na 

disponibilidade de inovações e tecnologias 
para qualificar a infraestrutura e os serviços 

oferecidos à sociedade e sua cadeia de 
suprimentos, além da inclusão de medidas em 

gestão participativa e preventiva em saúde.



O Programa Educação Empreendedora 
baseia-se na proposta de organização dos 

serviços de educação técnica/profissional e 
superior para garantir o salto de 

desenvolvimento almejado pelo Ceará. 
O objetivo do programa é proporcionar 
mecanismos de formação profissional 

inovadores, especializados e com padrão de 
excelência, garantindo a integração com o 

mercado de trabalho. 
Prioriza-se um modelo de educação com foco 

na inserção de jovens talentos mais 
preparados para corroborar com os desafios 

do desenvolvimento do Ceará.



ESTRUTURA DE PROJETO

Organização dos Serviços de Educação 
- Métodos de Ensino e Aprendizagem

Organização dos Serviços de Educação 
- Planejamento e Gestão

Organização dos Serviços de Educação 
- Infraestrutura Profissionalização



O Programa Educação Transformadora é a 
proposta de abordagem da educação ao novo 

contexto econômico e social do Ceará e do 
mundo. O programa pauta-se na incorporação de 
metodologias de ensino criativas e inovadoras 
em todos os níveis de formação, com enfoque 

pragmático e situacional. 
Seus projetos e ações voltam-se para a adoção 

da educação integral e formação profissional do 
indivíduo na cadeia do conhecimento, a fim de 

que contribuam para a redução da 
vulnerabilidade social e possam preparar os 
estudantes para os desafios do mercado de 

trabalho e para construção do futuro.



Organização dos Serviços de Educação 
Métodos de Ensino e Aprendizagem

Organização dos Serviços de Educação 
Infraestrutura

Organização dos Serviços de Educação 
Planejamento e Gestão

Sociedade-Escola

ESTRUTURA DE PROJETO



O Programa Energia e Negócios propõe a 
diferenciação competitiva do Ceará, por meio 

da maximização do aproveitamento das 
vocações de geração e uso de energias limpas. 

A localização geográfica e o clima do Estado 
oferecem um imenso potencial de geração de 
energias limpas, capaz de atrair investimentos 
que possam beneficiar-se da oferta energética 
e ainda favorecer o desenvolvimento da cadeia 

produtiva do setor, contribuindo para a 
composição de uma matriz energética nacional 
limpa e sustentável, destacando o Ceará entre 

os estados brasileiros.



ESTRUTURA DE PROJETO

Organização do Setor 
Energético Infraestrutura

Consumo Responsável

Qualificação da 
Cadeia de Negócios

Parcerias
Articulação interinstitucional

Sustentabilidade



Cultura como importante instrumento de 
desenvolvimento, de crescimento da 

autoestima de nosso povo, de transformação 
social e elemento propulsor do fortalecimento 

turístico e territorial do Ceará.
As ações culturais e turísticas, associadas, para 

ampliar o desenvolvimento dos atrativos 
artísticos, gastronômicos, de patrimônio 

histórico e de produção artesanal, favorável à
criação de rotas turísticas e agenda integrada 
de festas e festivais de cultura, gerando valor 

agregado em todas as vertentes da cadeia 
produtiva do turismo e da economia em geral.



O Programa Futuro no Esporte aposta na promoção 
das práticas desportivas e paradesportivas como 

um dos propulsores do desenvolvimento do Ceará
por meio do aumento da qualidade de vida, da 

gestão preventiva à saúde, da redução da 
vulnerabilidade social, do aumento da felicidade, 
bem como também compreende o esporte como 
uma plataforma de desenvolvimento econômico.

O Programa baseia-se na revitalização da 
infraestrutura, na melhoria da assistência ao 
cidadão e na qualificação dos serviços como 
mecanismos para alcançar seu objetivo de 

estimular a prática de atividades físicas e esportes 
pela população cearense e na valorização do atleta 

e eventos desportivos de alta performance.



Organização dos serviços 
oferecidos - Assistência ao Cidadão

Organização dos serviços 
oferecidos - Infraestrutura Qualificação dos Serviços

ESTRUTURA DE PROJETO



O Programa Indústria 4.0 visa inserir as cadeias 
produtivas da indústria cearense no contexto da 

quarta revolução industrial. Os projetos e as ações 
do programa fundamentam-se na adoção de 

tecnologias e inovações que qualifiquem a cadeia 
de negócios para aumento da produtividade e da 

agregação de valor aos processos industriais e 
para a atração de novos investimentos para o 

Estado. 
O programa valoriza o papel do capital humano 

para consolidação dos novos paradigmas da 
indústria e propõe medidas de fortalecimento da 
preparação de talentos para os desafios do setor.



Organização do Setor Industrial 
PD&I

Qualificação da Cadeia de 
Negócios

Organização do Setor Industrial 
Planejamento e Gestão

ESTRUTURA DE PROJETO



A primeira infância é determinante para o 
desenvolvimento da capacidade cognitiva e 

sociabilidade dos indivíduos. 

O Programa Infância Transformadora está
estruturado em quatro perspectivas: espaços 

físicos e território; cuidado com a família; 
cuidado com a criança; gestão e governança.

Dedica-se, especialmente, às crianças de 0 a 6 
anos, com foco nas que pertencem a núcleos 
familiares pobres e extremamente pobres ou 

em situação de risco, objetivando potencializar 
o desenvolvimento infantil e garantir os 

direitos preconizados no Estatuto da Criança e 
do Adolescente.



Organização da Infância
Território e Espaço Gestão e Governança

Cuidado com a Criança

ESTRUTURA DE PROJETO

Cuidado com a Família



O Programa Inova Governo reúne um conjunto de 
projetos e ações que visam implementar modelo de 

governança voltado para a inovação, para a redução de 
custos e para o aumento da eficiência, como arcabou

para o desenvolvimento do estado. 
Como proposta de governança, o desdobramento do 

programa deve impactar o ambiente de negócios, para 
torná-lo menos burocrático e mais competitivo, mais 

eficiente e efetivo.
Para tanto, o programa propõe o investimento na 

qualificação do capital humano para a formação de 
lideranças e a composição de uma rede de colaboraç
que sustentará a definição das estratégias de viabilidade 

do contexto de transformações pelas quais o Ceará
deverá passar.



ESTRUTURA DO PROJETO

Organização da Gestão 
Governança territorial

Serviços aos cidadãos

Organização da Gestão
Gestão estadual

Ambiência de negócios

Qualificação do capital humano



O Programa Estratégico Logística do Atlântico, valendo
se da localização geográfica privilegiada do estado do 

Ceará, propõe o desenvolvimento da sua infraestrutura 
logística partir da integração de modais, da 

simplificação de barreiras alfandegárias e de outras 
melhorias capazes de potencializar a economia 

cearense. A expansão integrada de uma plataforma 
multimodal no estado do Ceará beneficiará o 

escoamento da produção brasileira no que refere às 
regiões Norte/Nordeste e parcialmente a região Centro

Oeste, posicionando o Ceará como a segunda 
saída/entrada (norte) da produção brasileira.

Esse novo papel projetará a imagem do estado como 
rota estratégica privilegiada dos fluxos de bens e 

serviços e de pessoas com o exterior.



Organização do Setor 
Infraestrutura

Qualificação dos serviços

Organização do Setor
Estudo de Vocação

Parcerias
Novos empreendimentos

ESTRUTURA DE PROJETO



Gerar valor e renda no setor agropecuário do 
estado, com ênfase na agricultura familiar e no 

pequeno produtor.
Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em 
extensão rural e assistência técnica para aumento 

da produtividade, em infraestrutura, no uso 
eficiente da água e em gestão. 

Para o crescimento sustentável e integrado da 
agropecuária, da agroindústria e dos serviços 

conexos, o programa busca fortalecer o 
desenvolvimento territorial com o fortalecimento 

da política de agropolos e de distritos privados, 
envolvendo tanto a agricultura familiar e pequenos 

produtores como também o agronegócio.



ESTRUTURA DE PROJETO

Organização do Setor Agropecuário 
- Estudo de Vocação

Qualificação da 
Cadeia de Negócios

Organização do Setor 
Agropecuário - Planejamento

Organização do Setor 
Agropecuário - Infraestrutura

Parcerias - Arranjos Produtivos



O Programa Mineração foca a relevância da 
exploração de forma sustentável de minérios 

ocorrentes no Estado, para a formação de cadeias 
produtivas, com elevado valor agregado, e que 
possam gerar empregos e renda para o Ceará e 

divisas para o País.
Os projetos e ações propostos fomentam a 

mineração sustentável das rochas ornamentais e 
de revestimentos, que ocorrem em abundância 
na região de embasamento cristalino; do fosfato
e do urânio da mina de Itataia, no município de 

Santa Quitéria; e da grafita com reservas 
expressivas no Maciço de Baturité.



Garantir o ordenamento territorial dos municípios 
cearenses para que possam contribuir com o 

desenvolvimento do estado e se tornarem 
competitivos a nível nacional. 

A proposta do Programa é também fornecer aos 
cidadãos a infraestrutura básica e os serviços públicos 
com eficiência e eficácia, em parceria com os governos 

estadual e federal.
Seus projetos e ações vão garantir à população urbana 
e rural o acesso à saúde, à educação, à segurança e ao 

saneamento básico.
Especial ênfase deverá ser propiciada também à
qualificação da gestão municipal, favorecendo a 

ambiência de negócios, justificando o conceito de 
municípios fortes.



ESTRUTURA DE PROJETO

Organização dos Municípios
Governança Territorial

Urbanismo

Organização dos Municípios
Infraestrutura

Qualificação da Gestão Municipal

Ambiência de Negócios



O Programa Orla do Entretenimento busca dar um salto 
de qualidade na atividade turística com foco na orla do 

estado do Ceará.

Para isso, o Programa se estrutura em frentes que atacam 
não somente o desenvolvimento do turismo, mas també
as questões sociais, ambientais e culturais que permeiam 

o território e influenciam a qualidade dos serviços 
turísticos.

Além do acesso aos 578 Km de praias de areias finas e 
água sempre morna, durante todo ano, o turista também 

será apresentado à nossa história, aos nossos traços 
culturais, às nossas celebrações e variada gastronomia, 

dentro de uma dinâmica criativa que muito bem identifica 
o jeito cearense de ser.



ESTRUTURA DE PROJETO

Organização da Costa
Estudo de Vocação

Qualificação do Capital Humano

Organização da Costa
Território

Organização da Costa
Infraestrutura

Parcerias
Novos Empreendimentos Sustentabilidade

Comunicação e Marketing



O Programa Renda do Sol visa contribuir com a 
redução da pobreza por meio da geração de renda 

pela microgeração distribuída de energia solar 
residencial. Os projetos e ações do Programa 

propõem, como mecanismo de redução da pobreza, a 
criação de legislação, infraestrutura e capacitação de 

famílias abaixo da linha da pobreza para a 
microgeração de energia solar domiciliar e em 

associações.



ESTRUTURA DE PROJETO

Qualificação do Capital Humano

Organização da Atividade 
Infraestrutura Financiamento

Legislação

Organização da Atividade 
Planejamento e Gestão



O Programa Riquezas do Mar aposta no 
potencial econômico do mar como fonte de 

riqueza e diferencial comparativo para o Ceará, 
a partir da manutenção, proteção e incentivo 

às atividades da pesca e da aquicultura do mar 
como geradora de emprego e renda. 

As ações do programa visam garantir a prática 
de maneira legal, sustentável e harmônica 

com as demais cadeias produtivas do estado 
que encontram no mar os insumos para o seu 

desenvolvimento.



ESTRUTURA DE PROJETO

Organização do Setor Econômico 
Estudo de Vocação

Parcerias - Arranjos 
Produtivos

Organização do Setor 
Econômico - Infraestrutura

Qualificação da Cadeia 
de Negócios

Sustentabilidade



Otimização da gestão dos recursos e elevação da 
segurança hídrica no Ceará, propiciando melhoras 
significativas na qualidade de vida da população e 

oferta de água com adequada garantia para as 
atividades produtivas.

Os projetos e ações do programa estratégico 
ensejam mudanças no modelo de gestão, 

investimentos na infraestrutura de abastecimento, 
desenvolvimento de pesquisas e qualificação da 
cadeia de negócios, para reduzir os efeitos da 

irregularidade climática na vida das pessoas e nas 
atividades produtivas do Estado.



ESTRUTURA DE PROJETO

Organização do Setor
Planejamento e Gestão

Qualificação da Cadeia 
de Negócios

Organização do Setor - PD&I Organização do Setor
Infraestrutura

Uso da Água Parcerias - Governança Setorial

Segurança Hídrica no Semiárido













Uma gestão participativa é fundamental para a 

continuidade de Políticas Públicas
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Mananciais, estocagem, transporte e 
distribuição de água :

Investimentos 
(R$ 1 mil)

Unidades Quant.

a. Projetos de 18 açudes 49.990 hm3 1.744,42 

b. Construção de 28 açudes 2.977.793 hm3 2.830,30 

c. Duplicação da vazão do Eixão das 
Águas (Instalações dos Sifões)

818.881 km 28,97 

Instalação de poços tubulares, 
dessalinizadores e barragens 
subterrâneas

330.640

poços 7.200 

dessalinizadores 960 

barragens 
subterrâneas

800 

Promover o Programa Malha d’Água
5.552.550

população 
atendida

7.069.109 

extensão (km) 4.400 

Vazão (l/s) 18.530 



Promover a instalação de sistema de 
reuso de água para fins agrícolas.  24.000

Nas regiões 
hidrográficas

12

Promover a utilização de plantas de 
dessalinização de grande porte de 
água do mar para o abastecimento 
da Região Metropolitana de Fortaleza 
e outros usos nos municípios 
litorâneos.

3.000.000
Usinas 3



Complexos de Mineração e 
Beneficiamento

Investimentos 
(R$ 1 mil)

Unidades Quant.

Complexo de mineração de rochas 
ornamentais e de revestimento junto 
às jazidas e beneficiamento na Zona 
de Processamento de Exportação 
(ZPE) no CIPP.

500.000 complexo 1

Complexos de mineração de grafita 
junto às jazidas e beneficiamento de 
grafita e grafeno na Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) 
no CIPP.

100.000
complexo 2

Obs.: Itataia



INFRAESTRUTURA Investimentos 
(R$ 1 mil)

Unidades Quant.

Implantar infraestrutura moderna, 
visando a elevação da 
competitividade da agricultura 
familiar, como estradas, energia 
elétrica e centrais de abastecimento 
regionais.

90.000 R$ 6milhões / ano 30 anos

Implantar estruturas hidráulicas para 
fornecimento de água, com garantia 
adequada, para uso em áreas 
irrigadas da agricultura familiar.

30.000 R$ 1 milhão / ano 30 anos



INFRAESTRUTURA Investimentos 
(R$ 1 mil)

Unidades Quant.

Implantar Centros de Inovação
nas 14 regiões administrativas 
do Estado, com espaços de 
coworking, ideação, co-criação, 
laboratórios, incubadoras e 
aceleradoras

231.000
Centros de 
Inovação

14 anos

Obs.: Parque Tecnológico da UFC



INFRAESTRUTURA Investimentos 
(R$ 1 mil)

Unidades Quant.

Instalar e operar infraestrutura de 
coleta, transbordo, e disposição final 
de resíduos sólidos e recuperar os 
lixões em todas as regiões do estado.

4.000.000
População 
atendida

4 milhões

Implantar e administrar novas 
unidades de conservação, como 
forma de preservar áreas 
representativas dos ecossistemas ou 
para formação de corredores 
ecológicos.

75.000
R$ 2.500 mil / ano 30 anos



INFRAESTRUTURA
Investimentos 

(R$ mil)
Unidade Quantidade

Implementar espaços urbanos que 
estimulem o desenvolvimento na 
primeira infância em todos os 
municípios cearenses. 

910.000 R$ 1.300 mil 700

Requalificar o espaço físico, urbano e 
rural, dos municípios com foco nas 
crianças da primeira infância em 
situação de vulnerabilidade. 

150.000 R$ 150 mil 1.000

Criar espaços comunitários de uso 
público para a prática de recreação de 
crianças da primeira infância.

36.000 R$ 90 mil 400











FCDL

MINISTÉRIO PÚBLICO

TRIBUNAL DE CONTAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA CDL FORTALEZA

SINDICATO DOS ENGENHEIROS

ADECE FAEC/SENAR

OAB/CE





NÚCLEO CARIRI

NÚCLEO VALE DO JAGUARIBE

NÚCLEO SERTÃO CENTRAL

II ENCONTRO DA REDE DE MOBILIZA



REUNIÃO TÉCNICA LOGÍSTICA

REUNIÃO TÉCNICA SAÚDE REUNIÃO TÉCNICA FINANCIAMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO

REUNIÃO TÉCNICA AGROPECUÁRIA



ANIBAL GAVÍRIA – EX-PREFEITO DE MEDELLIN

SEMINÁRIO INTERNACIONAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGIO COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO (CUEE)

CUEE - MEDELLIN

INSTITUTE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 
RESEARCH - CHINA















Mensagem Final

Ter um pensamento de longo prazo é
fundamental para o sucesso de Políticas Públicas



COORDENAÇÃO

INICIATIVA E ACOMPANHAMENTO
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