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A seguir, o detalhamento do novo Plano de Atividades do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, referente a execução de metas a serem cumpridas 
no exercício de 2020, por força do Contrato de Gestão nº 001/2014, levando-se em consideração as diretrizes repassadas pela Secretaria de Estado do 
Planejamento e Projetos Estruturantes, no sentido de que sejam priorizadas iniciativas e ações planejadas visando a recuperação, crescimento e 
desenvolvimento do Estado do Paraná, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus (COVID-19), apoiando os projetos estruturantes do Estado. 
 
Dividiu-se o aludido Plano em 03 (três) projetos, sendo eles: 
 

1. Planejamento estratégico no cenário COVID-19  
2. Desenvolvimento Regioinal – Diagnósticos territoriais 
3. Projetos estruturantes para o desenvolvimento regional 

 
Destaca-se que a revisão do Plano de Trabalho foi submetida ao Conselho de Administração do Paraná Projetos, em 24 de abril de 2020, tendo sido 
aprovada, por unanimidade dos votos, conforme ata da 18ª AGO. 
 
 
Curitiba, maio de 2020. 
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 Número: PROJETO Ano de Referência 

01 Planejamento estratégico no cenário COVID-19 maio/setembro 2020 

 

Justificativa do Projeto: Considerando o planejamento do Estado do Paraná visando a minimização dos efeitos sócio-econômicos negativos pós 
pandemia. E em consonância ao Decreto Estadual 4546, de 28 de abril de 2020, que instituiu Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 
Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do Estado do Paraná, em resposta aos impactos relacionados ao 
Coronavírus (COVID-19). Assim, o Paraná Projetos atuará, em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, e demais 
Entidades do Estado, na realização de atividades capazes de auxiliar na propositura de ações estratégicas para recuperação e retormada do crescimento 
econômico, com características de baixo custo, geração de renda e rápida implantação, para que possam ser reproduzidas mediante comprovação de 
resultados. 

 Ações Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Participação de reuniões 

temáticas e atendimento aos 
grupos setoriais 

Entidades envolvidas 
Relatório técnico trimestral com a 

evolução das ações 
maio setembro 

2 Assessoria metodológica 
Processo metodológico 

desenvolvido 
Relatório técnico trimestral com a 

evolução das ações 
maio setembro 

3 Elaboração de material gráfico  Arte gráfica elaborada 
Relatório técnico trimestral com a 

evolução das ações 
maio  setembro 

4 

Desenvolvimento de ferramentas 
e apoio nas dinâmicas de 
trabalho para aulxiliar na 

propositura de ações 
estruturantes para recuperação, 
crescimento e desenvolvimento 

do Estado do Paraná 

Relatório de consolidação das 
atividades 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações 

maio setembro 

5 

Desenvolvimento, implantação e 
operação de plataforma 

colaborativa, a ser utilizada 
durante a execução das 

atividades 

Link da base e relatório de 
acessos e participantes 

envolvidos 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações 

maio setembro 
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 Entrega 

 Relatório de resultados  e apresentação interativa. 

 

 Número: PROJETO Ano de Referência 

2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL – Diagnóstico territorial do Estado agosto/dezembro 2020 

 

Justificativa do Projeto: Considerando o propósito do Governo do Estado de promover a superação da pobreza por meio da atividade produtiva e a 
geração de emprego e renda. E, considerando que, no cumprimento de suas finalidades o Paraná Projetos tem, entre seus objetivos: desenvolver 
estudos e elaborar projetos técnicos voltados à implantação de iniciativas e ações planejadas, visando à redução das desigualdades locais e regionais em 
relação aos referenciais de desenvolvimento sustentável desejados pelo Governo do Estado.  
Assim, faz-se necessário o planejamento dos territórios, visando a redução das disparidades sociais e impactos econômicos por conta da pandemia 
(COVID-19), fomentando o desenvolvimento regional a partir dos encadeamentos produtivos, das vocações econômicas, as características sociais 
aspectos físicos territoriais e ambientais, da diversidade cultural e institucional, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente 
justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade. 
Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional do Estado, abordando temas da agricultura 
e da indústria, comércio e serviços que contemplem uma ampla compreensão do território nos seguintes eixos temáticos: a) Infraestrutura e ambiente; 
b) Sistema produtivo territorial; c) sociedade; d) instituições. 

 Ações Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Planejamento e articulação 

institucional  
Relatório de atividades 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
SEPL 

agosto setembro 

2 
Condução e facilitação de 

reuniões técnicas, oficinas e/ou 
workshops 

Reuniões realizadas e entidades 
envolvidas 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
SEPL 

agosto dezembro 

3 
Diagnóstico Territorial dos eixos 

temáticos  
Relatório técnico  

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
agosto outubro 



 

 

CONTRATO DE GESTÃO  
SEPL/PARANA PROJETOS 

Página 4 de 5 

                                             PLANO DE TRABALHO 2020 

 

SEPL 

4  Mapeamento regional Antes e depois 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
SEPL 

agosto dezembro 

5 
Apoio técnico permanente para o 

Plano de Desenvolvimento 
Regional do Paraná 

Apresentação dos resultados 
demandados 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
SEPL 

agosto dezembro 

 Entrega 

 Diagnóstico e Mapeamento regional e apresentação. 

 
 

 Número: PROJETO Ano de Referência 

3 PROJETOS ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL  agosto/dezembro 2020 

 

Justificativa do Projeto: Em continuidade às ações de planejamento do Estado do Paraná visando a minimização dos efeitos sócio-econômicos negativos 
pós pandemia, bem como, aproveitando os subsídios produzidos junto aos grupos de trabalho temáticos formados para o atendimento do projeto 1 do 
presente Plano de Trabalho. Assim, o Paraná Projetos atuará, em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, e com o 
apoio de instituições locais e regionais, no fortalecimento das potencialidades locais, por meio da identificação de projetos, planos e programas 
estruturantes categorizadas no Estado.  

 Ações Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Levantamento dos planos,  

projetos e políticas públicas 
regionais  

Documentos levantados 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
SEPL 

agosto setembro 

2 
Identificação e contribuição em 

ações estruturantes para o 
desenvolvimento regional  

Relatório de atividades 
Relatório técnico trimestral com a 

evolução das ações e 
acompanhamento quinzenal pela 

agosto dezembro 
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SEPL 

3 
Disponibilização dos dados em 

plataforma colaborativa 
Dados digitalizados  e formatados 

para visualização 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
SEPL 

agosto dezembro 

4 
Apoio técnico permanente para o 

Plano de Desenvolvimento 
Regional do Paraná 

Apresentação dos resultados 
demandados 

Relatório técnico trimestral com a 
evolução das ações e 

acompanhamento quinzenal pela 
SEPL 

agosto dezembro 

 Entrega 

 Relatório técnico da compilação de projetos estruturantes para o desenvolvimento do Estado. 

 
 
 


