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1. APRESENTAÇÃO 

 
A seguir, o detalhamento do Plano de Atividades do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, referente a execução de metas e ações a serem cumpridas no 
exercício de 2021, 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/SEPL e as diretrizes de governo para o desenvolvimento econômico do Estado do Paraná, tendo em vista que o Paraná Projetos, no 
cumprimento de suas finalidades, tem como objetivo desenvolver estudos e elaborar projetos técnicos voltados à implantação de iniciativas e ações planejadas, 
visando a redução das desigualdades locais e regionais em relação aos referenciais de desenvolvimento sustentável desejados pelo Governo do Estado. 
 
Destaca-se que o Plano foi elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Resolução SEPL 034, de 05 de outubro de 2020, que reúne corpos técnicos da SEPL e do 
Paraná Projetos e, em respeito ao §3º, art. 9º-A, da Lei Estadual n. 12.215, de 10 de julho de 1998, deverá ser submetido ao Conselho de Administração do Paraná 
Projetos, preservando-se autonomia do SSA e monitoramento da SEPL. 
 
 

Curitiba, dezembro de 2020. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Durante as reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho instituído para elaborar o Plano de Trabalho do Paraná Projetos para o exercício de 2021, foi apresentado pela 
SEPL, uma proposta para a criação do Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional Integrado, denominado Paraná Produtivo, o qual será subsidiado pela etapa 
de elaboração de planos regionais para os próximos dois anos. 
Dentro desse contexto e conforme o detalhamento a seguir apresentado, demandou-se o apoio do Paraná Projetos, durante o exercício de 2021, na elaboração desse 
conjunto de planos de desenvolvimento produtivo regional, em parceria com outras entidades. 

 

2.1 PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ 
 
Objetivo geral: Fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas 
disponibilizadas pelo Estado, visando criar uma dinâmica positiva que fomente o desenvolvimento produtivo regional integrado.  
 
Objetivos específicos:  

 Estimular o desenvolvimento estadual como um todo, por meio da integração de áreas que possuem economias com crescimento abaixo da média ou pouco 
dinâmicas; 

 Integrar as políticas públicas em nível municipal e estadual, sincronizando-as com ações desenvolvidas por entidades representativas, pelo setor produtivo 
empresarial e pelo setor acadêmico, visando a implantação das ações priorizadas nos planos em questão; 

 Direcionar os recursos do Governo do Estado de forma planejada, convergindo ações, e otimizando os recursos provenientes dos ativos locais para o 
desenvolvimento de projetos estruturantes para as regiões selecionadas. 

 
Justificativa: Os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional consistem na sinergia de esforços, com a finalidade de desenvolver as regiões do Estado do Paraná a 
seguir identificadas, por meio do planejamento integrado entre instituições públicas e privadas.  
A definição dos territórios a serem atendidos leva em consideração as características e especificidades de cada região, reunindo as cidades que se relacionam social, 
política e economicamente e que não tenham sido contempladas, recentemente, com planos de desenvolvimento integrado em ações do Estado. 
Com base nessas condições e como referência para definir os recortes de cada região, a SEPL, juntamente com suas vinculadas,  durante o exercício de 2020, 
utilizaram-se de referências de regionalizações existentes e as sobreposições destas considerando os recortes das Associações de Municípios (dimensão política), 
territorialidade do SEBRAE-PR (institucional) e regiões imediatas do IBGE (dimensão econômica e geográfica). 
De acordo com essas análises a Secretaria definiu 7 (sete) regiões prioritárias a serem contempladas com a elaboração de planos de desenvolvimento produtivo 
regional, conforme ilustração abaixo (Figura 01).  
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Figura 01 – Recorte espacial validado para o desenvolvimento dos Planos. Elaborado por SEPL 

 
Para a estruturação dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, a SEPL definiu três eixos prioritários (Figura 02): Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Infraestrutura. Além disso, um quarto enfoque voltado à Governança e Gestão, de modo a permitir o acompanhamento dos resultados alcançados e a busca da 
sustentabilidade dos planos ao longo do tempo. 
Deste modo, a futura implantação das ações priorizadas a partir dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional se justificam pela possibilidade de integrar os 
agentes, convergindo esforços para a melhoria tanto quantitativa quanto qualitativa de indicadores, buscando uma mudança estrutural de longo prazo. 
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Figura 02 – Eixos prioritários. 

 
Beneficiários  
 
Os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional beneficiarão 183 municípios do Estado do Paraná com população em torno de 2,5 milhões de habitantes. Dentre 
os municípios a serem contemplados 86% tem até 20.000mil habitantes e apenas oito apresentam mais de 50.000 mil habitantes.   
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3. PLANO DE TRABALHO PARANÁ PROJETOS 2021 

 
Objetivo geral: Contribuir na elaboração de um conjunto de Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, mobilizando a sociedade, identificando oportunidades 
nos eixos prioritários definidos, priorizando ações e as relacionando com os investimento previstos no plano de governo 2019 a 2022, de modo a subsidiar políticas de 
desenvolvimento regional integrado. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Levantar e validar, em conjunto com a sociedade local, alternativas de desenvolvimento produtivo regional integrado; 

 Identificar junto aos programas governamentais constantes do Plano Plurianual 2020 a 2023 quais as oportunidades aderentes as alternativas de 
desenvolvimento regional selecionadas; 

 Disponibilizar informações sobre o acesso as políticas publicas existentes nas regiões selecionadas, convergindo ações e otimizando recursos provenientes 
dos ativos locais para o desenvolvimento de projetos estruturantes; 

 Viabilizar uma ferramenta digital que possibilite uma maior interação entre o governo e os agentes locais; 

 Consolidar os estudos que subsidiarão os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional. 
 

Resultados esperados:  
 

 Planejamento estratégico eficiente na elaboração de 07 (sete) Planos Produtivos Regionais, por meio de subsídios técnicos formulados; 

 Construção participativa, conectando as politicas públicas existentes com os interesses da região; 

 Maior engajamento dos envolvidos, com a customização de canais digitais de interação para cada região; 

 Apoio aos trabalhos que serão realizados posteriormente, relativos à governança, por meio da base de informações regionais gerada pela plataforma web; 

 Fortalecimento da cultura do planejamento e cooperação regional. 
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PROJETO 

1 BASE INTERATIVA DE INFORMAÇÕES REGIONAIS 
Objetivo do projeto: Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos 
técnicos inovadores a serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de ferramenta web interativa como suporte à 
metodologia de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização dos trabalhos de forma colaborativa, 
integrada e padronizada, disponibilizando dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.  
 
Resultados Esperados: 
- Universalizar o acesso às informações, tornando os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; 
- Melhor gestão das atividades, divulgando e disponibilizando cronogramas, permitindo o acompanhamento das entregas; 
- Maior integração entre agentes locais e os representantes do Governo do Estado; 
- Transparência na prestação de contas, tornando os dados públicos. 
 

META 

1.1 CRIAÇÃO DE FERRAMENTA WEB INTERATIVA 

A ferramenta web, denominada Base Interativa de Informações Regionais, será utilizada via navegador, pela internet, com um conjunto de funcionalidades 
que permitirão a interação dos usuários, desde a etapa de mobilização até a consolidação dos estudos técnicos, que subsidiarão os Planos de 
Desenvolvimento Produtivo Regional. A Base possibilitará interações, tais como: imagens, ícones, textos, planilhas, mapas, dashboards, vídeos, etc.  
 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

1.1.1 Levantamento de requisitos para a estruturação da base 

Número de 
funcionalidade 

levantadas e atas 
das reuniões de 

validação de 
requisitos 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
janeiro março 

1.1.2 Criação de layout e construção da base 

Layout aprovado e 
número de testes 
realizados até a 

entrega 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
janeiro março 
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1.1.3 
Alimentação de dados e validação das funcionalidades 

customizadas 

Número de 
documentos e 

páginas 
alimentadas 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
janeiro dezembro 

1.1.4 Operação da base em oficinas 
Número de oficinas 
realizadas x acessos 

à base 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
abril dezembro 

 Entrega 

 Mapa e descritivo das funcionalidades da base. 
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PROJETO 

2 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 01  
Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem 
na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da 
integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento 
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.   
 
Resultados esperados:  
- Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; 
- Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; 
- Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; 
- Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; 
- Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na 
região. 
 

Municípios envolvidos: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, 
Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, 
São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz – REGIÃO 1 – 26 MUNICÍPIOS 

META 

2.1 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o 
levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da 
respectiva região. 

 Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, 
considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas 
oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 
portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.  
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Número: Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

2.1.1 

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores 
provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da 

Economia, Ipardes, dentre outros   

Quadro de 
indicadores 

sistematizado 
(meta: 100% dos 

indicadores a 
serem  selecionado

sistematizados) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março julho 

2.1.2 

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e 
validação de cenários propulsores a serem trabalhados  

Quadro de 
iniciativas 

sistematizada 
(meta: 100% das 

iniciativas 
existentes 

sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março setembro 

2.1.3 

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que 
impactem nos eixos prioritários da região 

Quadro de 
oportunidades 
sistematizada 

(meta: 100% das 
oportunidades de 

investimentos 
sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações  
março agosto 

 Entrega 

 Estudo consolidado da Região 01. 

META 

2.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de 
apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas 
encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscandoa, ainda, a mobilização e engajamento dos atores 
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locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes 
aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas. 
 
Oficinas Temáticas: 
 

 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a 
validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos 
realizados; 

 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas 
ao desenvolvimento econômico da região; 

 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em 
conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.  

 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

2.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais 

 Número de 
prefeituras e 
associações 
comerciais 

mobilizadas (meta: 
70% das 

prefeituras e 
associações da 

região) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro dezembro 

2.2.2 
Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas 

temáticas 

Número de 
dinâmicas 

realizadas (meta: 3 
dinâmicas de 

oficinas realizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro setembro 

2.2.3 
Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas 

na região 

Número de 
participação em 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
abril dezembro 
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 oficinas (meta: 3 
oficinas) 

 Entrega 

 Relatório técnico das oficinas realizadas. 

META 

2.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as caracteríscas e diretrizes da região.  

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

2.3.1 
Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das 

oficinas temáticas 

Número de ações 
priorizadas 
propostas 

(meta: mínimo de 
12 ações 

priorizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
setembro dezembro 

2.3.2 
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das 

ações com instituições envolvidas 

Número de 
reuniões 

realizadas (meta: 
mínimo de uma 

reunião realizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
julho dezembro 

 Entrega 

 Caderno técnico preliminar da Região 01. 
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PROJETO 

3 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 02 
Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem 
na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da 
integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento 
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.   
 
Resultados esperados:  
- Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; 
- Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; 
- Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; 
- Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; 
- Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na 
região. 
 

Municípios envolvidos: Municípios envolvidos: Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova 
Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São 
Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Uraí – REGIÃO 2 – 19 MUNICÍPIOS 

META 

3.1 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o 
levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da 
respectiva região. 

 Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, 
considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas 
oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 
portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.  

 

Número: Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 
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3.1.1 

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores 
provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da 

Economia, Ipardes, dentre outros   

Quadro de 
indicadores 

sistematizado 
(meta: 100% dos 

indicadores a 
serem  selecionado

sistematizados) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março Julho 

3.1.2 

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e 
validação de cenários propulsores a serem trabalhados  

Quadro de 
iniciativas 

sistematizada 
(meta: 100% das 

iniciativas 
existentes 

sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março Setembro 

3.1.3 

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que 
impactem nos eixos prioritários da região 

Quadro de 
oportunidades 
sistematizada 

(meta: 100% das 
oportunidades de 

investimentos 
sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações  
março Agosto 

 Entrega 

 Estudo consolidado da Região 02. 

META 

3.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de 
apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas 
encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscandoa, ainda, a mobilização e engajamento dos atores 
locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes 
aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas. 
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Oficinas Temáticas: 
 

 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a 
validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos 
realizados; 

 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas 
ao desenvolvimento econômico da região; 

 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em 
conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.  

 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

3.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais 

 Número de 
prefeituras e 
associações 
comerciais 

mobilizadas (meta: 
70% das 

prefeituras e 
associações da 

região) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro dezembro 

3.2.2 
Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas 

temáticas 

Número de 
dinâmicas 

realizadas (meta: 3 
dinâmicas de 

oficinas realizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro setembro 

3.2.3 
Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas 

na região 

Número de 
participação 

em oficinas (meta: 
3 oficinas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
abril dezembro 

 Entrega 
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 Relatório técnico das oficinas realizadas. 

META 

3.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as caracteríscas e diretrizes da região.  

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

3.3.1 
Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das 

oficinas temáticas 

Número de ações 
priorizadas 
propostas 

(meta: mínimo de 
12 ações 

priorizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
setembro dezembro 

3.3.2 
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das 

ações com instituições envolvidas 

Número de 
reuniões 

realizadas (meta: 
mínimo de uma 

reunião realizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
julho dezembro 

 Entrega 

 Caderno técnico preliminar da Região 02. 
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PROJETO 

4 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 03  
Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem 
na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da 
integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento 
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.   
 
Resultados esperados:  
- Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; 
- Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; 
- Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; 
- Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; 
- Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na 
região. 
 

Municípios envolvidos: Alto Paraná, Amaporã, Cafeara, Colorado, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaguajé, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, 
Loanda, Lobato, Marilena, Mirador, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, 
Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, 
Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara, Terra Rica, Uniflor – REGIÃO 3 – 37 MUNICÍPIOS 

META 

4.1 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o 
levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da 
respectiva região. 

 Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, 
considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas 
oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 
portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.  
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Número: Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

4.1.1 

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores 
provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da 

Economia, Ipardes, dentre outros   

Quadro de 
indicadores 

sistematizado 
(meta: 100% dos 

indicadores a 
serem  selecionado

sistematizados) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março julho 

4.1.2 

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e 
validação de cenários propulsores a serem trabalhados  

Quadro de 
iniciativas 

sistematizada 
(meta: 100% das 

iniciativas 
existentes 

sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março setembro 

4.1.3 

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que 
impactem nos eixos prioritários da região 

Quadro de 
oportunidades 
sistematizada 

(meta: 100% das 
oportunidades de 

investimentos 
sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações  
março agosto 

 Entrega 

 Estudo consolidado da Região 03. 

META 

4.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de 
apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas 
encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscandoa, ainda, a mobilização e engajamento dos atores 
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locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes 
aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas. 
 
Oficinas Temáticas: 
 

 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a 
validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos 
realizados; 

 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas 
ao desenvolvimento econômico da região; 

 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em 
conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.  

 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

4.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais 

 Número de 
prefeituras e 
associações 
comerciais 

mobilizadas (meta: 
70% das 

prefeituras e 
associações da 

região) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro Dezembro 

4.2.2 
Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas 

temáticas 

Número de 
dinâmicas 

realizadas (meta: 3 
dinâmicas de 

oficinas realizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro Setembro 

4.2.3 
Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas 

na região 

Número de 
participação 

em oficinas (meta: 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
abril Dezembro 
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3 oficinas) 

 Entrega 

 Relatório técnico das oficinas realizadas. 

META 

4.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as caracteríscas e diretrizes da região.  

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

4.3.1 
Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das 

oficinas temáticas 

Número de ações 
priorizadas 
propostas 

(meta: mínimo de 
12 ações 

priorizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
setembro dezembro 

4.3.2 
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das 

ações com instituições envolvidas 

Número de 
reuniões 

realizadas (meta: 
mínimo de uma 

reunião realizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
julho dezembro 

 Entrega 

 Caderno técnico preliminar da Região 03. 
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PROJETO 

5 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 04  
Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem 
na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da 
integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento 
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.   
 
Resultados esperados:  
- Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; 
- Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; 
- Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; 
- Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; 
- Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na 
região. 
 

Municípios envolvidos: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Nova 
Esperança, Francisco Alves, Guaporema, Icaraíma, Indianópolis, Iporã, Ivaté, Japurá, Jussara, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, Rondon, 
São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Xambrê – REGIAO 4 – 33 MUNICÍPIOS 

META 

5.1 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o 
levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da 
respectiva região. 

 Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, 
considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas 
oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 
portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.  
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Número: Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

5.1.1 

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores 
provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da 

Economia, Ipardes, dentre outros   

Quadro de 
indicadores 

sistematizado 
(meta: 100% dos 

indicadores a 
serem  selecionado

sistematizados) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março julho 

5.1.2 

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e 
validação de cenários propulsores a serem trabalhados  

Quadro de 
iniciativas 

sistematizada 
(meta: 100% das 

iniciativas 
existentes 

sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março setembro 

5.1.3 

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que 
impactem nos eixos prioritários da região 

Quadro de 
oportunidades 
sistematizada 

(meta: 100% das 
oportunidades de 

investimentos 
sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações  
março agosto 

 Entrega 

 Estudo consolidado da Região 04. 

META 

5.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de 
apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas 
encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscandoa, ainda, a mobilização e engajamento dos atores 
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locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes 
aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas. 
 
Oficinas Temáticas: 
 

 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a 
validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos 
realizados; 

 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas 
ao desenvolvimento econômico da região; 

 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em 
conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.  

 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

5.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais 

 Número de 
prefeituras e 
associações 
comerciais 

mobilizadas (meta: 
70% das 

prefeituras e 
associações da 

região) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro dezembro 

5.2.2 
Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas 

temáticas 

Número de 
dinâmicas 

realizadas (meta: 3 
dinâmicas de 

oficinas realizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro setembro 

5.2.3 
Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas 

na região 

Número de 
participação 

em oficinas (meta: 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
abril dezembro 
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3 oficinas) 

 Entrega 

 Relatório técnico das oficinas realizadas. 

META 

5.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as caracteríscas e diretrizes da região.  

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

5.3.1 
Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das 

oficinas temáticas 

Número de ações 
priorizadas 
propostas 

(meta: mínimo de 
12 ações 

priorizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
setembro dezembro 

5.3.2 
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das 

ações com instituições envolvidas 

Número de 
reuniões 

realizadas (meta: 
mínimo de uma 

reunião realizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
julho dezembro 

 Entrega 

 Caderno técnico preliminar da Região 04. 
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PROJETO 

6 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 05  
Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem 
na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da 
integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento 
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.   
 
Resultados esperados:  
- Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; 
- Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; 
- Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; 
- Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; 
- Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na 
região. 
 

Municípios envolvidos: Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro 
Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, 
Rancho Alegre D'Oeste, Roncador, Ubiratã – REGIÃO 5 – 24 MUNICÍPIOS 

META 

6.1 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o 
levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da 
respectiva região. 

 Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, 
considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas 
oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 
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portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.  
 

Número: Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

6.1.1 

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores 
provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da 

Economia, Ipardes, dentre outros   

Quadro de 
indicadores 

sistematizado 
(meta: 100% dos 

indicadores a 
serem  selecionado

sistematizados) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março julho 

6.1.2 

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e 
validação de cenários propulsores a serem trabalhados  

Quadro de 
iniciativas 

sistematizada 
(meta: 100% das 

iniciativas 
existentes 

sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março setembro 

6.1.3 

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que 
impactem nos eixos prioritários da região 

Quadro de 
oportunidades 
sistematizada 

(meta: 100% das 
oportunidades de 

investimentos 
sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações  
março agosto 

 Entrega 

 Estudo consolidado da Região 05. 

META 

6.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de 
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apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas 
encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscandoa, ainda, a mobilização e engajamento dos atores 
locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes 
aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas. 
 
Oficinas Temáticas: 
 

 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a 
validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos 
realizados; 

 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas 
ao desenvolvimento econômico da região; 

 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em 
conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.  

 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

6.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais 

 Número de 
prefeituras e 
associações 
comerciais 

mobilizadas (meta: 
70% das 

prefeituras e 
associações da 

região) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro Dezembro 

6.2.2 
Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas 

temáticas 

Número de 
dinâmicas 

realizadas (meta: 3 
dinâmicas de 

oficinas realizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro Setembro 

6.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas Número de Relatório técnico abril Dezembro 
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na região participação 
em oficinas (meta: 

3 oficinas) 

trimestral com a 
evolução das ações 

 Entrega 

 Relatório técnico das oficinas realizadas. 

META 

6.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as caracteríscas e diretrizes da região.  

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

6.3.1 
Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das 

oficinas temáticas 

Número de ações 
priorizadas 
propostas 

(meta: mínimo de 
12 ações 

priorizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
setembro dezembro 

6.3.2 
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das 

ações com instituições envolvidas 

Número de 
reuniões 

realizadas (meta: 
mínimo de uma 

reunião realizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
julho dezembro 

 Entrega 

 Caderno técnico preliminar da Região 05. 
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PROJETO 

7 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 06  
Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem 
na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da 
integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento 
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.   
 
Resultados esperados:  
- Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; 
- Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; 
- Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; 
- Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; 
- Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na 
região. 
 

Municípios envolvidos: Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, 
Inácio Martins, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Manoel Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, 
Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Turvo, Virmond – REGIÃO 06 – 26 MUNICÍPIOS 

META 

7.1 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o 
levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da 
respectiva região. 

 Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, 
considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas 
oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 
portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.  
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Número: Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

7.1.1 

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores 
provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da 

Economia, Ipardes, dentre outros   

Quadro de 
indicadores 

sistematizado 
(meta: 100% dos 

indicadores a 
serem  selecionado

sistematizados) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março julho 

7.1.2 

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e 
validação de cenários propulsores a serem trabalhados  

Quadro de 
iniciativas 

sistematizada 
(meta: 100% das 

iniciativas 
existentes 

sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março setembro 

7.1.3 

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que 
impactem nos eixos prioritários da região 

Quadro de 
oportunidades 
sistematizada 

(meta: 100% das 
oportunidades de 

investimentos 
sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações  
março agosto 

 Entrega 

 Estudo consolidado da Região 06. 

META 

7.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de 
apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas 
encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscandoa, ainda, a mobilização e engajamento dos atores 
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locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes 
aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas. 
 
Oficinas Temáticas: 
 

 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a 
validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos 
realizados; 

 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas 
ao desenvolvimento econômico da região; 

 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em 
conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.  

 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

7.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais 

 Número de 
prefeituras e 
associações 
comerciais 

mobilizadas (meta: 
70% das 

prefeituras e 
associações da 

região) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro dezembro 

7.2.2 
Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas 

temáticas 

Número de 
dinâmicas 

realizadas (meta: 3 
dinâmicas de 

oficinas realizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro setembro 

7.2.3 
Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas 

na região 

Número de 
participação 

em oficinas (meta: 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
abril dezembro 
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3 oficinas) 

 Entrega 

 Relatório técnico das oficinas realizadas. 

META 

7.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as caracteríscas e diretrizes da região.  

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

7.3.1 
Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das 

oficinas temáticas 

Número de ações 
priorizadas 
propostas 

(meta: mínimo de 
12 ações 

priorizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
setembro dezembro 

7.3.2 
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das 

ações com instituições envolvidas 

Número de 
reuniões 

realizadas (meta: 
mínimo de uma 

reunião realizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
julho dezembro 

 Entrega 

 Caderno técnico preliminar da Região 06. 
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PROJETO 

8 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 07  
Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem 
na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da 
integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento 
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.   
 
Resultados esperados:  
- Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; 
- Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; 
- Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; 
- Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; 
- Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na 
região. 
 

Municípios envolvidos: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, Guamiranga, Imbituva, Irati, Mallet, Paula Freitas, 
Paulo Frontin, Porto Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, União da Vitória – REGIÃO 07 – 18 MUNICÍPIOS 

META 

8.1 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e 
Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o 
levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da 
respectiva região. 

 Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, 
considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas 
oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 
portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.  

 

Número: Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 
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8.1.1 

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores 
provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da 

Economia, Ipardes, dentre outros   

Quadro de 
indicadores 

sistematizado 
(meta: 100% dos 

indicadores a 
serem  selecionado

sistematizados) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março julho 

8.1.2 

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e 
validação de cenários propulsores a serem trabalhados  

Quadro de 
iniciativas 

sistematizada 
(meta: 100% das 

iniciativas 
existentes 

sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
março setembro 

8.1.3 

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que 
impactem nos eixos prioritários da região 

Quadro de 
oportunidades 
sistematizada 

(meta: 100% das 
oportunidades de 

investimentos 
sistematizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações  
março agosto 

 Entrega 

 Estudo consolidado da Região 07. 

META 

8.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de 
apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas 
encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscandoa, ainda, a mobilização e engajamento dos atores 
locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes 
aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas. 
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Oficinas Temáticas: 
 

 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a 
validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos 
realizados; 

 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas 
ao desenvolvimento econômico da região; 

 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em 
conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.  

 

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

8.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais 

 Número de 
prefeituras e 
associações 
comerciais 

mobilizadas (meta: 
70% das 

prefeituras e 
associações da 

região) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro dezembro 

8.2.2 
Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas 

temáticas 

Número de 
dinâmicas 

realizadas (meta: 3 
dinâmicas de 

oficinas realizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
fevereiro setembro 

8.2.3 
Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas 

na região 

Número de 
participação 

em oficinas (meta: 
3 oficinas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
abril dezembro 

 Entrega 
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 Relatório técnico das oficinas realizadas. 

META 

8.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 

Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as caracteríscas e diretrizes da região.  

Nº Ações Indicadores Meio de verificação Início Fim 

8.3.1 
Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das 

oficinas temáticas 

Número de ações 
priorizadas 
propostas 

(meta: mínimo de 
12 ações 

priorizadas) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
setembro dezembro 

8.3.2 
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das 

ações com instituições envolvidas 

Número de 
reuniões 

realizadas (meta: 
mínimo de uma 

reunião realizada) 

Relatório técnico 
trimestral com a 

evolução das ações 
julho dezembro 

 Entrega 

 Caderno técnico preliminar da Região 07. 
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CRONOGRAMA  

 PROJETO 1 - BASE INTERATIVA DE INFORMAÇÕES REGIONAIS 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1.1 CRIAÇÃO DE FERRAMENTA 
WEB INTERATIVA 

1.1  Levantamento de requisitos para a estruturação da base             

1.2 Criação de layout e construção da base             

1.3 Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas             

1.4 Operação da base em oficinas             

 
 
 

PROJETO 2 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 01 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

2.1 ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES 

2.1.1 Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros   

            

2.1.2 Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 
propulsores a serem trabalhados  

            

2.1.3 Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 
prioritários da região 

            

2.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

2.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais             

2.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas             

2.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região             

2.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

2.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas 
            

 2.3.2 Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 
envolvidas 
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PROJETO 3 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 02 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

3.1 ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES 

3.1.1 Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros   

            

3.1.2 Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 
propulsores a serem trabalhados  

            

3.1.3 Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 
prioritários da região 

            

3.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

3.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais             

3.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas             

3.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região             

3.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

3.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas             

3.3.2 Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 
envolvidas 

            

 
 

PROJETO 4 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 03 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

4.1 ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES 

4.1.1 Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros   

            

4.1.2 Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 
propulsores a serem trabalhados  

            

4.1.3 Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 
prioritários da região 

            

4.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

4.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais             

4.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas             

4.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região             

4.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

4.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas             

4.3.2 Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 
envolvidas 
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PROJETO 5 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 04 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

5.1 ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES 

5.1.1 Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros   

            

5.1.2 Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 
propulsores a serem trabalhados  

            

5.1.3 Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 
prioritários da região 

            

5.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

5.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais             

5.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas             

5.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região             

5.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

5.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas             

5.3.2 Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 
envolvidas 

            

 
 

PROJETO 6 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 05 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

6.1 ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES 

6.1.1 Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros   

            

6.1.2 Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 
propulsores a serem trabalhados  

            

6.1.3 Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 
prioritários da região 

            

6.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

6.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais             

6.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas             

6.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região             

6.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

6.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas             

6.3.2 Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 
envolvidas 
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PROJETO 7 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 06 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

7.1 ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES 

7.1.1 Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros   

            

7.1.2 Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 
propulsores a serem trabalhados  

            

7.1.3 Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 
prioritários da região 

            

7.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

7.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais             

7.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas             

7.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região             

7.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

7.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas             

7.3.2 Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 
envolvidas 

            

 
 
 

PROJETO 8 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 07 
Meta Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

8.1 ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES 

8.1.1 Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros   

            

8.1.2 Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 
propulsores a serem trabalhados  

            

8.1.3 Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 
prioritários da região 

            

8.2 REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

8.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais             

8.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas             

8.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região             

8.3 CONSOLIDAÇÃO PARA O 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

8.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas             

8.3.2 Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 
envolvidas 
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PLANO DE APLICAÇÃO  


