PPA 2016 – 2019
Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e
Territorial.
Objetivo 0840

- Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos
produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Metas


Estruturar 5 Rotas de Integração Nacional existentes.



Fortalecer as cadeias produtivas associadas a 5 Rotas de Integração Nacional.

Ações
 20NC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos
Arranjos Produtivos Locais - APLs
Descrição: Operação, manutenção e recuperação das unidades de produção para
apoio aos Arranjos Produtivos Locais, englobando atividades de prestação de
assistência técnica e capacitação, bem como o atendimento de despesas com ITR,
condicionantes ambientais e regularização fundiária. Visa disponibilizar aos pequenos
produtores do vale do rio São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, animais e
material genético de bovinos, caprinos e ovinos, a fim de proporcionar condições para
melhorar as características produtivas dos rebanhos, bem como capacitar os produtores
em técnicas gerais de manejo e utilização dos recursos ambientais de forma sustentável.
Assim, objetiva-se o aumento da rentabilidade da pequena propriedade rural da região.



20NK - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços
Sub-regionais

Descrição: Estruturação ou aprimoramento de processos produtivos e de
sistemas de comercialização, inclusive com implantação de estruturas físicas e aquisição
de equipamentos, em empreendimentos preferencialmente associativos e de caráter
regional, visando o acesso às oportunidades de mercado. Assim, deseja-se desenvolver
o potencial e a capacidade produtiva de empreendimentos locais, potencialmente
competitivos, visando sua inserção nas economias local, regional, nacional e
internacional.



214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas

Descrição: Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades
produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos
produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou
ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e
promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para
produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de
equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio
de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e
cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente,
nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e
apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o
recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança
adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e
trabalhadas de modo integrado e cooperativo.



7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Descrição: Fortalecimento da capacidade produtiva, inclusive com a aquisição
de equipamentos, construção de equipamentos urbanos, implantação da infraestrutura
social de apoio à produção, construção de obras civis, implantação de sistemas de
geração de energia, canalização, tratamento e abastecimento de água e transporte.



7W59 - Implantação do Projeto Sul-Fronteira

Descrição: Execução de obras de construção da MS-165 com 338,9 km de
extensão, desde seu km 0 (entroncamento com a MS-386, próximo a Sanga Puitã) até o
entroncamento com a BR-163/MS em mundo novo, com o objetivo de melhorar as
condições de tráfego e fortalecer o desenvolvimento da região.



8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação

Descrição: Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e
produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do
sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar
na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e
conhecimento.



8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica

Descrição: Integração das ações interministeriais e dos diferentes níveis de
governo voltada para a ampliação e recuperação da infraestrutura, de modo a assegurar
a sinergia entre projetos e propiciar a expansão dos investimentos regionais.



8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas

Descrição: Identificação e implementação de oportunidades de criação e
desenvolvimento de empreendimentos inovadores, difusão e incorporação da inovação,
fortalecimento da capacidade e dos processos produtivos e gerenciais, mobilização
institucional e capacitação de recursos humanos e a criação de um ambiente favorável à
geração de novas oportunidades de mercado e de sistemas de comercialização para
produtos e serviços. Essa ação visa incrementar a competitividade de empreendimentos
inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de
novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e
internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.

Fonte: SIOP – 2014.

