
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

Regionalização como Estratégia de 
Desenvolvimento: 

Política de Desenvolvimento Local de Pernambuco 

SUELY JUCÁ MACIEL 

RECIFE 
2006 



SUELY JUCÁ MACIEL

Regionalização como Estratégia de Desenvolvimento: 
Política de Desenvolvimento Local de Pernambuco

Trabalho de Conclusão do Mestrado, apresentado ao 
Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública 
para o Desenvolvimento do Nordeste, em 28 de 
setembro de 2006, como requisito parcial à obtenção 
do Grau de Mestre em Gestão Pública. 

Orientador: Professor Phd. Marcelo de Almeida Medeiros 

Recife 
Setembro de 2006 



Dedico esta dissertação de Mestrado: 

A meu pai, Sandoval, 
pelo exemplo de determinação e trabalho ao longo de seus 92 anos. 

A minha mãe, Lenir, pela dedicação à família. 

A Paulo, pelo incondicional apoio e 

Aos meus queridos filhos, Paula, Felipe, Pedro e Marina, 
 pela felicidade de cada dia. 



AGRADECIMENTOS 

À Agência Condepe/Fidem, por me proporcionar a oportunidade de vivenciar, como 

técnica, a formulação e implementação do Programa Governo nos Municípios. 

Aos arquitetos Vital Pessoa de Melo e Amélia Maria de Oliveira Reynaldo, pelos 

ensinamentos fundamentais ao ofício da arquitetura e do urbanismo. 

Ao professor José Arlindo Soares, pelo exemplo de seriedade na condução da 

gestão pública. 

À professora Sheilla Pincovsky, a Marieta Baltar e a Maurílio Lima, pelas importantes 

observações e sugestões relativas à base de dados do Estado e à análise do PIB 

regional e municipal de Pernambuco. 

A Brenda Braga, Abel Feitosa, Laércio Queiroz, Ricardo Ramagem e à Associação 

Municipalista de Pernambuco, pela contribuição na temática sobre as organizações 

supramunicípais e os consórcios de municípios em Pernambuco. 

A todos os colegas e amigos da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Local 

da Agência Condepe/Fidem, em especial a Adriana Porto, Aline Galdino, André 

Cavalcanti, Antonio Roberto, Cecília Vargas, Evelyn Schor, Lucia Ferraz, Natália 

Wanderley, Rômulo Tenório e Vera Lima, que contribuíram, direta ou indiretamente, 

para  a realização deste trabalho. 

A todos os professores do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste, em especial aos professores George Pellerin e 

Sylvana Brandão de Aguiar, pela orientação metodológica, fundamental ao projeto 

de dissertação. 

Ao professor Marcelo de Almeida Medeiros, pela dedicação na orientação desta 

dissertação de Mestrado.  

Para concluir, aos funcionários do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste e aos colegas da turma IV, pelo agradável convívio 

neste período de intenso aprendizado.



RESUMO 

 O estudo tem por objetivo analisar, em uma perspectiva comparada, a 

contribuição que o modelo de planejamento regional proposto pelo Programa 

Governo nos Municípios aporta ao desenvolvimento local/regional de Pernambuco. A 

política regional européia, com destaque para a italiana, fornece o referencial teórico 

e conceitual necessário à pesquisa. Reconhece-se a influência dos modelos de 

planejamentos regionais europeus nos modelos nacionais, propostos pelo Governo 

Federal e pelos governos estaduais. Adota-se, como metodologia, o estudo e a 

adequação do modelo de avaliação regional utilizado por Robert Putnam no estudo 

das 20 regiões italianas, com base nas evidências independentes e na análise 

multifacetada. Deste modo, a partir dos elementos selecionados por Putnam, 

identificam-se os elementos de comprovação do desempenho regional de 

Pernambuco. Comparam-se de forma simultânea, as 12 Regiões de 

Desenvolvimento adotadas pelo planejamento estadual, a partir de 1999. Os 

resultados da análise destes elementos sinalizam para uma tendência à redução das 

disparidades regionais e a interiorização do desenvolvimento. Entre os aspectos 

identificados pelo estudo destaca-se a evidência de uma trajetória significativa de 

planejamento regional em Pernambuco, conduzida pelos órgãos de planejamento do 

Governo do Estado, atualmente representados pela Agência Condepe/Fidem. Os 

resultados levam a concluir que a regionalização proposta pelo Programa Governo 

nos Municípios contribui para o desenvolvimento local do conjunto de municípios de 

Pernambuco. No entanto, pelo observado nas experiências estudadas, processos de 

desenvolvimento necessitam de um tempo razoável para sua consolidação, a fim de 

promover significativas mudanças em uma região. 

Palavras – chave: Regionalização e Território. Desenvolvimento Local e Regional. 

Estratégias de Desenvolvimento. Sistemas Políticos Comparados. Programa 

Governo nos Municípios. 



ABSTRACT 

The study analyzes, in a comparative manner, the contribution of the regional 

planning model adopted by the Government in the Municipalities Program to the 

local/regional development in Pernambuco. The European regional policy with 

emphasis to the Italian, give conceptual and theoretical references for this research. 

This study recognized that the European regional planning models influence the 

national models, proposed by Federal and states governments. The methodology of 

this research involved the study and adaptation of the regional evaluation model 

adopted in 20 Italian regions by Robert Putnam, based on independent evidences 

and multifaceted analyzes. The evidence elements of the regional development in 

Pernambuco are identified through the elements selected by Putnam. It is 

simultaneously compared the 12 Development Regions of Pernambuco, which have 

been adopted by the state government since 1999. The results of the elements 

analysis indicate tendencies of regional disparities reduction and the interiorization 

development. Among the aspects identified in the study, emphasis on the significant 

regional planning trajectory in Pernambuco conducted by the state planning 

institutions, which is actually represented by the Condepe/Fidem Agency. The result 

of this research concludes the regionalization proposed by the Government in the 

Municipalities Program contributes to local development of Pernambuco 

municipalities. However, based on the experiences learned, development processes 

need a longer period for its consolidation in order to promote significant changes in a 

region. 

Key-words: Regionalization and Territory. Local and Regional Development. 

Development Strategies. Comparative Policy Systems. Government in the 

Municipalities Program. 
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INTRODUÇÃO 

 O debate em torno do planejamento regional, com foco no território e 

elaborado de forma participativa, está em evidência no âmbito global, nacional, 

regional e local. Neste debate, supõe-se que o Programa Governo nos Municípios 

(PGM)1 possibilitou avanços na formação de uma nova cultura de planejamento 

territorial articulado a um novo modelo de gestão participativa. No foco, 

prioritariamente, os projetos supramunicipais, estruturadores do desenvolvimento 

local e regional, nas questões relativas à redução das disparidades territoriais e à 

interiorização do desenvolvimento. Considera-se que a regionalização, elaborada no 

âmbito do Programa, contribui positivamente para estes resultados. Assim, este 

trabalho tem por finalidade analisar a contribuição que o Modelo de Planejamento 

Regional, proposto pelo PGM, aporta ao desenvolvimento local e regional de 

Pernambuco. 

 O período de referência dessa pesquisa compreende de 1999 a 2005, 

considerando que o ano da investigação e análise das variáveis é o de 2006. A 

escolha do tema resulta da premissa de que o estudo sobre o PGM, sob a ótica da 

regionalização, comparado a outros modelos, como o da Itália moderna (PUTNAM, 

2002), tendo como referência o modelo de avaliação regional apresentado em 

“Comunidade e Democracia, a experiência da Itália moderna”, e o da Espanha 

Andaluza, com suas Agências de Desenvolvimento, fornecerá elementos novos, em 

uma perspectiva comparada. Estes servem de referência à análise e ao 

aperfeiçoamento da política de desenvolvimento local proposta para Pernambuco, 

além de colocar em evidência as questões relativas ao planejamento regional e à 

importância da dimensão territorial na formação e integração das políticas públicas.  

                                                
1 O PGM vem sendo implantado, desde 1999, pelo Governo do Estado de Pernambuco. Foi coordenado pelo sociólogo José 
Arlindo Soares, como Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social, no período (1999-2002) e no período (2003-
2005), como Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania. O PGM teve sua parte operativa (1999-2003) sob a 
responsabilidade da urbanista Amélia Reynaldo, tendo como consultores os economistas Sérgio Buarque, Gabriel Katter e 
Horst Matthäus. Atualmente, o PGM é coordenado pelas Secretarias de Planejamento e de Desenvolvimento Social e 
Cidadania. 
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Em linhas gerais, o PGM busca o processo de desconcentração econômico – 

social do território pernambucano e o estímulo ao desenvolvimento local. Como 

estratégia, propõe-se uma regionalização para o Estado de Pernambuco, resultando 

na criação de Regiões de Desenvolvimento (RDs)2 que contemplam as cadeias 

produtivas locais e definem um marco territorial de ação de planejamento 

participativo. As regiões passam a ser as unidades de planejamento do Estado.  

Mapa 1 
Regionalização de Pernambuco – Programa Governo nos Municípios 

 Fonte: Agência Condepe/Fidem (2003) 

No âmbito do planejamento e das estratégias de desenvolvimento regional, 

destacam-se os conceitos teóricos que embasam as políticas de planejamento 

territorial da União Européia (UE). Daí considerar-se que este modelo de 

planejamento permite uma comparação com os modelos de planejamento no Brasil. 

Deve-se, a princípio, delimitar os seguintes pontos: (1) A União Européia, conjunto 

de estados–nações, dá o exemplo das novas formas de governabilidade que levam 

ao conceito multilevel governance e multilevel policy, em que se observam novas 

concepções de governabilidade e de transferência das competências do nível 

nacional para as esferas infra-estatal e supranacional. O assunto está delineado 

com maiores detalhes no item 1.1. 

                                                
2 Pernambuco foi dividido (1999), em 10 Regiões de Desenvolvimento (Lei nº 11.725, de 23/12/1999), tendo como ponto de 
partida as regionalizações existentes: IBGE, Secretarias de Educação e Saúde, Bacias Hidrográficas, Associação 
Municipalista de Pernambuco – Amupe, entre outros. Na ocasião da aprovação do Plano Plurianual Estadual (2004-2007), é 
aprovada uma nova subdivisão regional, a partir de solicitações das comunidades locais. A Lei Estadual nº 12.427, de 
25/09/2003, organiza os 184 municípios pernambucanos em 12 Regiões de Desenvolvimento: Itaparica, São Francisco, 
Araripe, Sertão Central, Pajeú, Moxotó, Agreste Meridional, Agreste Central, Agreste Setentrional, Mata Sul, Mata Norte e 
Metropolitana. 
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O Brasil, estado nacional com dimensão territorial, diversidade e problemática 

em escala semelhante à UE, permite a comparação proposta, principalmente quanto 

às estratégias de desenvolvimento, ao modelo de planejamento regional e das 

instituições supramunicipais. Além do que, o modelo de planejamento da UE traz 

exemplos de integração e coesão territorial, em diferentes escalas (nacional, 

estadual e municipal), fundamentais para a reflexão sobre as políticas de 

desenvolvimento local existentes. 

A estratégia de desenvolvimento pensada para a União Européia tem como 

objetivo principal o equilíbrio regional, privilegiando as regiões menos desenvolvidas 

e as que perderam a dinâmica econômica. Ressalta-se o seguinte pressuposto: o 

desequilíbrio territorial passa por uma disponibilidade muito desigual de infra-

estrutura e de desempenho econômico intra e inter-regional. Assim, no início dos 

anos 90, os estudos apontam que as regiões européias, em relação à sua dinâmica, 

são consideradas regiões ganhadoras e regiões perdedoras, sendo analisadas pelo 

enfoque da competitividade, infra-estrutura necessária, inovação e capital humano. 

Deste modo, os Estados-membros da UE, com o objetivo de assegurar o 

desenvolvimento equilibrado regional, instituem uma compensação financeira entre 

as regiões prósperas e as atrasadas, sendo criado o Fundo Europeu para o 

Desenvolvimento Regional (Feder) e o Fundo Social Europeu (FSE), entre outros. 

Segundo Medeiros (2004, p.161), foi criado o Comitê das Regiões (CE)3, com a 

complementação do Comitê Econômico e Social (CES), numa tentativa de atenuar o 

déficit democrático existente e favorecer a interdependência entre a eficiência 

econômica e a participação cidadã. Assim, é fortalecida a participação dos atores 

regionais no processo de integração da UE, assunto que será melhor abordado no 

item 2.1.1. 

 No âmbito do Planejamento e do Desenvolvimento Regional, no Brasil, 

destaca-se o Relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

                                                
3

O Tratado de Maastrich (1992): no art. 189, cria o Comitê das Regiões, formado por representantes dos poderes locais e regionais. O 
Comitê de Regiões é um órgão de caráter consultivo, composto de representantes das entidades regionais e locais dos Estados 
– Membros. No art. 3B estão os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.
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(SUDENE, 1978), documento que serviu como peça preliminar à concepção e 

criação da Sudene 4. 

 O pensamento de Celso Furtado foi revisitado no atual momento, quando da 

formulação da Proposta da Política de Desenvolvimento Sustentável para o 

Nordeste (BRASIL,2003), pela Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional 

do Ministério da Integração. As macro diretrizes estratégicas da proposta são: (1) 

Concentrar as atenções na articulação política, nos domínios da administração 

pública e da organização social; (2) A valorização da sustentabilidade ambiental, 

como diretriz balizadora de todas as iniciativas de uso do espaço territorial; (3) A 

mobilização para a recuperação da capacidade de investir no Nordeste; (4) A 

adoção da capacitação e da inovação como focos da produção e da sustentação do 

desenvolvimento da região; (5) O tratamento em múltiplas escalas (macrorregional, 

sub-regional e local), como marco fundamental de atuação do sistema regional de 

planejamento. Observa-se, frente à proposta do Grupo5 de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE,1976), maior abrangência e incorporação 

de valores como: organização social, sustentabilidade ambiental e articulação dos 

diversos níveis regionais, tanto na esfera política, como na da administração pública 

e das organizações sociais.  

 As novas teorias do planejamento e desenvolvimento regional envolvem as 

questões das localidades, territórios de oportunidades e dos valores endógenos 

(AMARAL FILHO, 1999). O autor considera que o desenvolvimento regional e local 

pode estar baseado em arranjos ou sistemas produtivos locais, tendo, em maior ou 

menor grau, as micro e pequenas empresas como elementos de base. Os arranjos 

ou sistemas produtivos são destacados em 03 categorias: (1) Distritos industriais, 

sistema produtivo local, caracterizado por um grande número de firmas envolvidas 

em vários estágios; (2) Milieu innovateur, dispensa atenção especial para a 

tecnologia, por considerá-la questão essencial no processo de transformação das 

                                                
4 A Sudene apresenta o seu primeiro Plano Diretor, estruturado em 04 diretrizes básicas: (1) Intensificação dos investimentos 
industriais; (2) Transformações da economia agrícola da faixa úmida, com vistas a uma maior oferta de alimento; (3) 
Transformação progressiva de economia nas zonas semi-áridas, para torná-las mais produtivas e resistentes ao impacto das 
secas e (4) Deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste, transferindo população para terras maranhenses.
5 Grupo dirigido por Celso Furtado, ligado diretamente à Presidência da República, que realizou um amplo levantamento das 
questões regionais, estudo apresentado, em 1959, ao então presidente Juscelino Kubitschek.
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últimas décadas e (3) Cluster, estratégia compartilhada por duas correntes: uma de 

tendência marshalliana6, e outra, porteriana7. Esta última é complementada com os 

conceitos de pólo de crescimento de Perroux (1973) e o conhecido como efeito para 

trás e para a frente, de Hirschman (1958); esses autores, citados por Amaral Filho 

(2002), passaram a dar maior ênfase aos fatores dinâmicos da aglomeração, na 

medida em que incorporam como fator de localização a complementaridade entre 

firmas e setores da economia de escala. Assim, na década de 90, Michael Porter 

(1990), trata das vantagens competitivas de uma indústria/região/nação, de modo 

que a localização das indústrias globais se difunde mundialmente, segundo as 

condições de cada local. Para Maillat (1995), o ambiente inovador é definido como 

um conjunto territorizado e aberto para o exterior que integra conhecimento, regras, 

coletivo de atores, recursos humanos e materiais, ambos citados, por Amaral Filho 

(2002). 

 As contribuições teóricas mencionadas valorizam e destacam a importância 

do local, as potencialidades e dificuldades frente à sua inserção em uma realidade 

regional, nacional e global, mais ampla e complexa. Considera-se o desenvolvimento 

local como a temática central deste TCM; assim, a partir das experiências 

estudadas, é possível responder se o Modelo do PGM favorece o desenvolvimento 

do conjunto de municípios pernambucanos.  

 Neste âmbito localizam-se os conceitos relativos às forças endógenas 

regionais, as de exploração das potencialidades de ambientes favoráveis às 

inovações e à cultura local. O desenvolvimento local pode ser conceituado como um 

processo endógeno de mudanças, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria 

da qualidade de vida da população, em pequenas unidades territoriais e 

agrupamentos humanos. Para ser considerado consistente e sustentável deve 

mobilizar e explorar as potencialidades locais e contribuir para elevar as 

oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia local; ao 

                                                
6 A corrente marshalliana (A. MARSHALL) tem um compromisso maior com a pequena e média empresa (AMORIM, 
1999).
7 Michel Porter apresenta a solução como o esquema de um diamante lapidado que une alguns pontos ou fatores responsáveis 
pela criação de vantagens competitivas para uma indústria, nação ou região. São estes: (1) Estratégia, estrutura e rivalidade da 
empresa; (2) Condições dos fatores; (3) Setores conexos e de apoio e (4) Condições de demanda.
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mesmo tempo, deve assegurar a conservação dos recursos naturais locais 

(BUARQUE, 2002, p. 25). 

 Está em curso o debate sobre a importância dos valores endógenos como 

contribuição ao desenvolvimento, conduzido pelos teóricos citados, considerando as 

mudanças ocorridas nas últimas duas décadas. Observa-se que a economia e a 

sociedade dos países desenvolvidos e em desenvolvimento passam pela 

reestruturação tecnológica e de produção, a regulação sócio-institucional, as novas 

formas de gestões pública e privada, e, principalmente, pela ampliação dos 

conceitos ambientais, de responsabilidade social e de participação cidadã. 

 A globalização levou a um redescobrimento da dimensão territorial, já que foi 

capaz de provocar a redistribuição geral das atividades no território, sob a exigência 

da eficiência produtiva global. Assim, a variedade dos diferentes entornos territoriais 

passa a ser o elemento primordial de competitividade global (LLORENS, 2001, p.25). 

 Neste contexto, surgem várias experiências e iniciativas locais de 

desenvolvimento, como exemplo: distritos industriais italianos, sistemas locais de 

empresas na Espanha (detalhados no item 2.1). As políticas de desenvolvimento 

local são formuladas por diversos níveis de governo e por organismos internacionais 

de cooperação, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e o Deutsche Gesellschaft Fün Technische Beit (GTZ). Assim, é importante 

destacar que as políticas de desenvolvimento local: (1) Tratam das estratégias 

estabelecidas em cada um dos diferentes territórios; (2) Diferem da política industrial 

tradicional, pois priorizam as médias/pequenas empresas e a produção local; (3) 

Diferem da política clássica de ordenamento territorial, porque seu objetivo não é a 

simples localização de investimentos no espaço, mas o fomento de novas atividades 

produtivas e empresariais, a partir das potencialidades locais do território. 

 As políticas de desenvolvimento local valorizam a participação cidadã na 

busca de ações concertadas, tendo o território como suporte ao desenvolvimento. As 

experiências conhecidas são muito distintas entre si. Esta diversidade diz respeito 

não só à singularidade do contexto, sobretudo naqueles países marcados por 

profundas desigualdades regionais e especificidades de perfil da cultura política, 
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mas também aos formatos institucionais (LUBAMBO; COÊLHO, 2005, p.40). 

Destaca-se que a maioria das experiências européias é realizada em pequenas 

localidades, porém relacionadas entre si, sob um planejamento regional8. 

 Deste modo, considera-se que as experiências ganham dimensão, na medida 

que constituem ações estruturadas e concertadas por vários municípios de uma 

mesma região. Algumas são articuladas em consórcios intermunicipais apoiados 

como, por exemplo, no caso espanhol, pelas Agências de Desenvolvimento 

Regional (ADRs), entidades de promoção econômica, com o objetivo de atender a 

um conjunto de problemas vinculados à demanda e à reestruturação de territórios 

menos dinâmicos. Essas não fazem parte do setor público regional, pois são 

concebidas como empresas, contam com a participação do setor empresarial-

territorial e das instituições financeiras e universidades regionais.  

 Quanto à metodologia, adota-se a comparação para responder as questões 

relativas ao desenvolvimento local. Considera-se que a metodologia comparativa é 

fundamental nas ciências sociais, pois, observando o outro, pode-se conhecer e 

analisar melhor o objeto da pesquisa.  

 A política comparada é um modo de questionamento. Para Badie e Hermet 

(1990), comparar permite: compreender, relacionar e se libertar. A análise 

comparada mostra que as trajetórias de desenvolvimento político são diferentes, não 

só porque os homens são diferentes e pertencem a histórias diversas, mas porque, 

em grande parte, eles fazem escolhas diferentes. Segundo os autores, a sociologia 

se propõe comparar fatos relevantes da mesma categoria, porém inseridos em 

contextos diferentes, de maneira a explicar sua formação, diferença e localização, 

isto é, o território que os distingue. 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa, que analisa, 

em uma perspectiva comparada, o desempenho do PGM, impõe uma 

contextualização mais ampla. Assim, o modelo de desenvolvimento da Espanha 

Andaluza e o proposto por Putnam (2002) para avaliar as regiões da Itália estão 

                                                
8 Ver item 2.1.1.1 – Sistema de Planejamento na UE.
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inseridos no âmbito da União Européia. Do mesmo modo que o modelo de 

Pernambuco está contextualizado nos modelos brasileiros de desenvolvimento 

regional. Acredita-se que esta metodologia ajudará as conclusões e recomendações 

relativas ao tema proposto. 

 Como etapa fundamental da pesquisa, realiza-se a análise comparada nas 12 

Regiões de Desenvolvimento propostas para Pernambuco, utilizando e adaptando o 

modelo utilizado por Putnam (2002) na avaliação do desempenho das instituições 

italianas.  

 Deste modo, o tema Regionalização, como estratégia de desenvolvimento: 

política de desenvolvimento local de Pernambuco, está organizado em quatro 

capítulos. O primeiro trata dos conceitos e fundamentos sobre regionalização e 

território; organização territorial, e os fundamentos das políticas comparadas. O 

segundo aborda as estratégias de desenvolvimento internacionais, a política regional 

da UE, Itália moderna e Espanha Andaluza; experiências nacionais e experiência de 

Pernambuco – Programa Governo dos Municípios (PGM). Enfatiza-se, 

prioritariamente, a regionalização proposta. O terceiro descreve o modelo de 

pesquisa utilizado por Putnam (2002) para estudar a Itália moderna e propõe uma 

adequação deste modelo ao caso de Pernambuco. O quarto estuda o desempenho 

do PGM com a utilização de elementos identificados a partir de Putnam. Comparam-

se simultaneamente as 12 RDs, analisam-se os indicadores de desempenho 

regional e responde ao questionamento: A Regionalização, proposta no PGM, apóia 

o desenvolvimento local de Pernambuco? Ela só é suficiente para promover a 

interiorização do desenvolvimento?  

 Assim, acredita-se que este trabalho atenda ao: (1) Objetivo geral proposto – 

analisar, em uma perspectiva comparada, o desempenho do PGM, focalizando 

principalmente a regionalização do território estadual e como esta contribui para o 

desenvolvimento de Pernambuco e (2) Objetivo específico – pesquisar a 

contribuição do PGM à ampliação da visão regional e à interiorização do 

desenvolvimento. Finalizando, são apresentados sinais evidentes da comprovação 

da suposição formulada: O planejamento regional do território estadual favorece o 

desenvolvimento local e regional do conjunto dos municípios de Pernambuco.  
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CAPÍTULO 1 – REGIONALIZAÇÃO E TERRITÓRIO 

1.1 BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS 

 O termo regionalização é utilizado neste trabalho como uma etapa, um 

procedimento do planejamento regional, que visa, segundo alguns critérios pré-

estabelecidos, a delimitação de unidades regionais. As regiões definem um território, 

tanto no caso brasileiro, quanto no caso europeu, um conjunto de municípios, que 

guardam semelhanças quanto à cultura, raízes históricas, arranjos produtivos, 

aspectos geográficos e políticos. No Brasil, as experiências do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, entre outras, tratam as regiões como 

unidades de planejamento, espaços de articulação e de integração das políticas 

públicas. Estas são resultantes de estratégias de planejamento dos governos 

estaduais. Os municípios componentes de uma região se agregam em diferentes 

arranjos institucionais, participam de programas de governo e de consórcios 

regionais.  

 Em relação ao contexto europeu, Miranda (1998, p.171-180) identifica quatro 

fatores que explicam a motivação para a instituição de regiões administrativas no 

Continente Europeu, especificamente em Portugal: (1) Princípio de unidade do país, 

frente aos movimentos de descentralização de poder; (2) Modelo já adotado por 

outros países, como Espanha e Itália; (3) Planejamento regional, não como um 

instrumento de tecnologia e burocracia, mas como forma de democratização do 

Estado – nação e da sociedade; (4) Criação de ambiente próprio para o exercício da 

solidariedade, cidadania, articulação e integração das políticas públicas. Neste 

modelo, a regionalização é considerada um instrumento de desenvolvimento e de 

apoio à democratização da sociedade, pertencente a um território com identidade 

cultural e potencialidades próprias para a construção de um projeto comum pactuado 

por toda a sociedade. 

Mesmo assim, até 2004, o projeto de regionalização de Portugal não foi 

implantado. Porém, outras formas de planejamento e integração regional surgem, 

em Portugal e na Espanha, as Agências de Desenvolvimento e os Consórcios 
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Regionais, entre outras. Por outro lado, na Itália, em 1970, criam-se, 

simultaneamente, 15 novos governos regionais, com estruturas e mandatos 

constituídos, outros 05 já tinham sido criados, anos antes. No caso italiano e 

espanhol, as regiões constituem governos regionais, instituições com governantes 

eleitos ou designados, recursos e leis definidos pelos Governos Centrais e pela 

Constituição. 

 Nesse ambiente de mudanças, destacam – se os conceitos sobre 

regionalização e território, focalizando-se os relacionados principalmente às 

estratégias de planejamento e desenvolvimento local e regional, e às políticas de 

coesão territorial. 

 Para Llorrens (2001, p.111-113), o território é considerado como um recurso 

específico e um ator principal do desenvolvimento local e não unicamente como na 

referência clássica, o território de domínio e de gestão política. Deste modo, os 

territórios socialmente organizados têm capacidade para materializar as inovações, 

gerar sinergias positivas no conjunto da sociedade e de suas empresas. O território 

compreende a diversidade e a complexidade do local, suas características 

ambientais específicas, os atores sociais organizados, a possibilidade de utilização 

dos recursos estratégicos e a desenvoltura de minimizar os problemas. 

 A competitividade de um território, consideram Castells e Borja (1997, p. 183), 

está condicionada a diversos fatores: (1) Funcionamento eficiente do sistema 

urbano-regional, principalmente a mobilidade de serviços básicos; (2) Inserção nos 

sistemas de comunicação, informação e articulação de caráter global; (3) 

Qualificação de recursos humanos; (4) Políticas públicas que garantam a inovação 

continuada; (5) Instituições públicas representativas, eficazes e transparentes, que 

atuem segundo normas claras; (6) Definição e marketing de um projeto ou plano 

regional, e (7) Governo territorial baseado na coesão social e participação cívica. 

 Deve-se ter em conta que a globalização também afeta o território: (1) Áreas 

menos dinâmicas do território não são afetadas positivamente; (2) Parte da 

população não consegue se inserir nas atividades competitivas: aposentados 

prematuros, jovens desqualificados e minorias étnicas; e (3) As atividades 
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econômicas tradicionais entram em crise, a economia exige qualificação específica. 

Assim, o território não é impactado positivamente, como um todo; a globalização 

exerce, às vezes, efeito desestruturante e desarticulador sobre o território e as 

sociedades locais. As grandes infra-estruturas de comunicação e de promoção 

econômica são influenciadas positivamente, motivadas pela competitividade 

internacional; com isto, zonas menos dinâmicas e suas populações ficam isoladas, 

fora do ambiente desenvolvimentista. 

 O conceito de coesão territorial amplia a idéia de coesão econômica e social. 

Do ponto de vista das políticas, seu objetivo é promover o desenvolvimento mais 

equilibrado reduzindo as disparidades existentes, impedindo os desequilíbrios 

territoriais e aumentando o potencial das políticas setoriais que tenham repercussão 

no local e no regional. Deste modo, melhoram a integração e a complementaridade 

das políticas sobre o território, ampliando a cooperação entre regiões. A União 

Européia destaca-se no enfrentamento dos desequilíbrios regionais, tanto nos 

países menos desenvolvidos, como Espanha e Portugal, quanto nas regiões 

também menos desenvolvidas dos países ricos da Comunidade. Esse tema será 

objeto de maior detalhamento no Capítulo 2, em que será feita a descrição do 

contexto europeu. 

 Boisier (1996, p.112) acrescenta o conceito da descentralização 

político/territorial, para ele, há motivos de ordem macro e de ordem micro para que 

cada país pense em seu desenvolvimento territorial. No nível macro, provocado pela 

globalização e pelo processo de abertura interna, os Estados nacionais passam a 

estruturar-se como Estados supranacionais e, por outro lado, no nível micro, a 

valorizar e dar vida a territórios dentro do próprio país, neste caso territórios 

subnacionais.  

Assim, territórios organizados passam a ser atores competitivos na nova 

ordem global. Pois, a competição internacional por mercados, a busca de novas 

tecnologias, a rapidez das decisões resultam na necessidade de estruturas 

decisórias descentralizadas. O maior desafio desta competição consiste em 

encontrar o modo de inserir determinado território no contexto do comércio 

internacional, de forma moderna e competitiva, e no contexto da descentralização 
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nacional, de uma forma eqüitativa e participativa. Para Boisier (1996), o território 

deve formular um projeto político coletivo, no âmbito dos marcos estabelecidos pela 

região e articulados inteligentemente aos vértices do Hexágono do Desenvolvimento 

Regional: Cultura, Entorno, Instituições, Procedimentos, Atores e Recursos. Putnam 

(2002) adota alguns desses vértices na escolha dos doze indicadores do 

Desempenho Institucional que medem a eficácia governamental das 20 regiões 

italianas, como será observado no Capítulo 3 deste trabalho. 

 No contexto das relações internacionais, Hocking (2004, p.78) acrescenta 

que, tradicionalmente, o termo região designa uma subárea do sistema internacional, 

como o Sudeste da Ásia ou o Oriente Médio. Essas designações tradicionais não 

pressupõem homogeneidade dentro de uma região. Atualmente, o termo é ampliado 

para regionalismo internacional e incorpora a idéia de cooperação regional, como 

exemplo a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Comunidade Caribenha, o 

Mercosul e, principalmente, a União Européia. No âmbito das relações 

internacionais, o regionalismo pós-guerra fria adquire importância ainda maior. Surge 

uma nova ordem, baseada em três regiões: Europa, América do Norte e Ásia. 

 No contexto mais amplo das políticas de desenvolvimento internacional, as 

regiões, as províncias e os municípios provocam o surgimento de processos 

políticos, em que os atores subnacionais são protagonistas do cumprimento de 

diversos objetivos e interesses entre o local, a região e o ambiente internacional. 

Estes se agregam de acordo com os diferentes interesses, resultando em múltiplas 

configurações e competências do território. Surge, de acordo com Gary Marks 

(1997) a multilevel policy 9, na qual os atores se articulam entre assuntos nacionais e 

internacionais, num movimento constante, provocado pela economia globalizante, 

que transfere as competências do nível nacional para as esferas subnacional, 

nacional e supranacional. As questões relativas à produção local, às tradições 

culturais e históricas são tratadas e valorizadas na esfera subnacional: regiões, 

estados, província, municípios, distritos ou ainda pequenas vilas. Estas são, por 

outro lado, remetidas e conduzidas ao nível do Estado-nação e supranacional.  

                                                
9 Citado pelo Professor Marcelo de Almeida Medeiros na Ementa da disciplina: Relações Internacionais e Políticas de 
Desenvolvimento do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste. Turma IV, 2005.
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Conclui-se que o desenvolvimento de uma região ou de um território 

organizado não depende apenas dos elementos descritos, mas também do modo de 

articulação que se processa no mesmo. Esta deve ser densa e inteligente, tendo 

cada um dos elementos articulados entre si. Llorrens (2001, p.111) destaca o termo 

coesão territorial, pois, o desenvolvimento depende de um projeto coletivo pactuado 

e da forma decisiva como o conjunto de atores sociais se organiza em seu território 

e se articula nos níveis locais e internacionais. Deste modo, a dimensão econômica 

está relacionada à governança local, à confiança, à cooperação, às parcerias e à 

valorização do patrimônio histórico e cultural.  

Assim, a regionalização proposta pelo PGM acrescenta, ao conceito de 

espaço geográfico, onde se desenvolvem as atividades socioeconômicas, a 

perspectiva de desenvolvimento local e regional. A região é conceituada como 

território da heterogeneidade e da complexidade do mundo real. Em assim sendo, 

esta se organiza de diversas formas, dependendo do objetivo perseguido. Pois, não 

existe uma homogeneidade do espaço, mas uma diversidade de situações e 

movimentos conduzidos pelos atores locais socialmente organizados. Compete aos 

poderes públicos a construção deste ambiente de serviços e de negociação que 

facilite o desenvolvimento social produtivo do território. Em 1976, Andrade já 

considerava a unidade regional como base de estudos de desenvolvimento, em 

Pernambuco, e definia a região como espaço econômico e dinâmico: 

Quando encaramos o problema regional em bases científicas, observamos 

logo uma divergência entre os cientistas naturais-botânicos e agrônomos, 

sobretudo – e os cientistas sociais – economistas, geógrafos e sociólogos; 

os primeiros consideram a região como caracterizada pelas condições 

naturais, estáticas e não-modificáveis pela ação do homem, enquanto os 

segundos a consideram como uma entidade dinâmica, resultado da ação do 

homem em sua tentativa de organizar economicamente o espaço. Para 

estes a região é essencialmente dinâmica, podendo ser modificada, através 

dos anos, quer quanto às suas características, quer quanto à área que 

ocupa (ANDRADE, 1976, p.10). 
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1.2 POLÍTICAS COMPARADAS REGIONAIS 

 A justificativa sobre a metodologia comparativa a ser adotada descrita na 

Introdução, está aqui fundamentada com alguns conceitos complementares. Os 

principais enfoques dos estudos de governos comparados têm sido alterados 

significativamente. Para Blondel (1990, p.8-13), podem-se distinguir três fases: (1) 

Fase constitucional – A partir do desenvolvimento do constitucionalismo, no século 

XIX. As análises foram adotadas principalmente pelos países liberais. Considerava-

se que países constituintes seriam, conseqüentemente, mais liberais. Observou-se, 

posteriormente, que este conceito era falso ou, no mínimo, prematuro. Assim, define-

se que um estudo realístico de políticas e governo comparados deve ter uma ampla 

estruturação, envolvendo diversos indicadores de análise; (2) Fase do 

Comportamento – O propósito era entender as características de todos os governos 

a serem comparados e descobrir sua dinâmica. Esses eram os objetivos até os anos 

60, quando a base da política comparada começou a ser repensada e (3) Fase neo-

institucional – O enfoque passa a ser estrutural-funcionalista, introduz o trabalho 

sistemático e transforma a natureza da informação, antes descritiva, agora dedutiva 

e indutiva, a partir de vários elementos.  

Segundo Mair (1966, p.309-331), a política comparada pode ser feita de três 

formas: (1) Estudo de países estrangeiros; (2) Comparação sistemática entre países 

com a intenção de identificar e, eventualmente, explicar as diferenças e 

semelhanças concernentes ao objeto da análise e (3) Focalização no método de 

pesquisa, desenvolvido com regras e padrões que incluem os níveis de análises e os 

próprios limites da comparação. Deste modo, a política comparada pode ser definida 

pelo seu conteúdo ou pelo seu método. Por outro lado, os estudos comparados 

defendem análises de duas formas: (1) Mediante conclusões gerais, focalizando 

regiões ou temas; (2) Estabelecendo poucos casos, uma quantidade pequena de 

países; deste modo, a análise se concentra na profundidade e abrangência. 

Nos anos 80 ressalta-se a necessidade de se retornar ao estudo das 

instituições e de analisar o Estado, como ente formulador das políticas públicas. 

Neste caso as variáveis adotadas são as instituições, que passam a ser 

consideradas, relevantes nas políticas comparadas. 
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Para Putnam (2002, p. 23-28), analisar e comparar o desenvolvimento 

institucional italiano era uma rara oportunidade. Pois, a experiência regional italiana 

foi feita sob medida para um estudo comparativo da dinâmica e da ecologia do 

desenvolvimento institucional. Do mesmo modo que um botânico estuda o 

crescimento das plantas a partir de sementes, geneticamente idênticas e em 

terrenos diferentes, é possível, para um estudioso, analisar a evolução de novas 

organizações formalmente iguais, porém em regiões e ambientes distintos. O autor 

considera que o cientista social prudente e o investigador experiente têm que 

recorrer à diversificação, para aumentar o potencial de um único instrumento –

confluência de fluxos de evidências independentes. Assim, toma de empréstimo aos 

antropólogos e aos jornalistas a técnica da criteriosa observação de campo e do 

estudo de caso. 

Como método de trabalho, Putnam e sua equipe, no estudo comparado, 

analisam as instituições regionais sob três aspectos: (1) Como variável 

independente, para verificar como a mudança institucional influencia a identidade, o 

poder e a estratégia dos atores políticos; (2) Como variável dependente, para 

examinar como o desempenho institucional é condicionado pela história, no amplo 

aspecto cultural e tradicional e (3) Como o desempenho prático das instituições é 

moldado pelo contexto social em que elas atuam. As respostas a estes estudos, a 

partir de vários indicadores e métodos de análise, fornecem elementos novos para a 

compreensão do porquê algumas regiões têm sucesso e outras não.  

 Vale destacar que, desde a publicação de Making Democracy Work10, por 

Robert Putnam e seus colaboradores, em 1993, já se produziu extensa literatura em 

torno de suas principais teses e conceitos: capital social, confiança, solidariedade, 

entre outros. Esclarece-se que a este trabalho interessa o modelo adotado por 

Putnam para comparar as 20 regiões italianas e como, a partir deste, guardando as 

devidas diferenças e com as limitações de hoje, será possível uma análise 

comparada das 12 regiões propostas pelo PGM. Este exercício será desenvolvido 

nos Capítulos 3 e 4. 

                                                
10 Traduzido para Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna, já na sua segunda edição. Editora FGV. 
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Como objeto específico da metodologia defínem-se os seguintes elementos 

comparativos,constantes do quadro 1.1, a seguir.  

Quadro 1.1 
Elementos Comparativos das Experiências Selecionadas na União Européia 

ELEMENTOS UNIÃO EUROPÉIA BRASIL PERNAMBUCO (PGM) 
Estratégias Distributiva – Diminuir as 

desigualdades regionais. 
Competitiva - Aumento da 
competitividade das regiões 
excluídas. 

Planejar de forma participativa e 
regionalizada. 
Priorizar ações estratégicas regionais através 
de projetos supramunicipais, estruturadores 
das atividades produtivas locais. 
Favorecer o ambiente propício a uma cultura 
regional.  
Aumento da competitividade das regiões 
excluídas, prioridade aos municípios de 
menor IDH. 

Fundo de Desenvolvimento Permite uma compensação 
financeira entre regiões 
prósperas e atrasadas 

Fundo de Desenvolvimento de Pernambuco. 
Garantir a execução de obras prioritárias em 
cada Região de Desenvolvimento (RD) 

Níveis de Planejamento Planejamento e atuação em 
múltiplas escalas, princípios da 
adicionalidade e subsidiariedade. 

Elaboração do Plano Plurianual Estadual de 
forma participativo e regionalizada, 
Elaboração de 12 Planos Regionais e de 
Planos Diretores Municipais 

ITÁLIA MODERNA 
Planejamento Regional e 
Regionalização 

Modelo de avaliação de Putnam 
para as 20 Regiões italianas 
Cassa Mezzogiorno (1) 
Terceira Itália 

Modelo de avaliação das 12 Regiões (PGM) 
Sudene 
Rede de Atuação Local: Trabalho de 
Qualificação Profissional 

ESPANHA ANDALUZA 
Modelos de Associativismo 
Supramunicipal 

Consórcios 
Mancomunidades (2) 
Agências de Desenvolvimento 
Regional (ADRs) 

Consórcios Regionais 
Associações Municipais-

Elaboração: Suely Jucá Maciel 
(1) Agência autônoma criada, em 1950, com o objetivo de compensar, via ação estatal, a falta de dinamismo empresarial 
existente no sul da Itália. 
(2) Representam o conceito de associações de municípios na Espanha.

Deste modo, para analisar, de forma comparada, o modelo de planejamento 

adotado por Pernambuco em relação ao modelo da UE, selecionam-se algumas 

variáveis como elementos desta evidência. No âmbito da UE, elegem-se 02 Estados-

Nação com sistemas de governos regionalizados, Itália e Espanha. Assim, a política 

regional e as experiências da Terceira Itália permitem uma reflexão sobre a política 

adotada em Pernambuco e os resultados localizados por RDs. Do mesmo modo, o 

modelo de cooperação supramunicipal da Andaluzia pode servir de referência às 

experiências de consórcios e associações adotadas por diversos municípios em 

Pernambuco. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL BRASILEIRA 

 Do ponto de vista de sua organização político-administrativa, a República 

Federativa do Brasil compreende o Distrito Federal e 26 estados, subdivididos em 

5.561 municípios autônomos, nos termos da Constituição Federal promulgada em 05 

de outubro de 1988 (BRASIL, 1988). Destes municípios, 4.080 têm até 20 mil 

habitantes, correspondendo a 19,9% do total da população do país (Tabela 1.1).Vale 

destacar que dos 184 municípios de Pernambuco, 93 têm até de 20 mil habitantes. 

Tabela 1.1 
Classe e Tamanho dos Municípios Brasileiros

Situação Em 01/01/2001 Classes De Tamanho 
Da População 

(No de habitantes) 
No de Municípios % População % 

Até 20.000 4.080 73,30 33.700.821 19,9 

De 20.001 a 50.000 957 17,20 28.700.017 16,9 

De 50.001 a 100.000 299 5,47 20.769.728 12,3 

De 100.001 a 200.000 118 2,12 16.509.826 9,7 

De 200.001 a 500.000 76 1,36 23.192.907 13,7 

De 500.001 a 1.000.000 18 0,32 12.390.099 7,3 

Mais de 1.000.000 13 0,23 34.327.295 20,2 

Total 5.561 100,00 169.590.693 100,0 

Fonte: IBGE,2001 - data de referência do Censo 2000 eram 5.507 municípios. Em 01/01/2001 foram instalados 53 

novos municípios, totalizando 5.561 municípios. 

 Cada município formula e aprova sua Lei Orgânica, que atende os princípios 

da Constituição Federal e Estadual. Os estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e Leis que adotam, observando os princípios da Constituição Federal. 

A eles compete instituir regiões metropolitanas e regiões de planejamento, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Da mesma maneira, os 

municípios possuem competências previstas na Constituição Federal e poderes 

Legislativos e Executivos próprios e autônomos, além da capacidade regulatória, e 

ainda, como determina o Estatuto da Cidade11, obrigação de elaborar seu Plano 

Diretor, de forma participativa e contemplando o conjunto das políticas urbanas e 

sociais. Estas devem priorizar as necessidades essenciais da população 

marginalizada e excluída, objetivando a redução das desigualdades sociais e melhor 

qualidade de vida. O município é o principal ente federado, responsável em 

                                                
11 O Estatuto da Cidade (Lei Federal número 10.257, de 10.07.2001) começou a ser elaborado a partir de demanda surgida 
durante o processo de construção da Constituinte em 1988. 
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promover a política urbana, de modo a ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais do seu território e garantir o bem-estar de sua população. Porém, na 

maioria das vezes, os municípios têm capacidade executiva limitada para atender ao 

conjunto de desafios, tais como: (1) Prestar os serviços de atendimento à saúde e à 

educação, mesmo com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado; (2) 

Executar ações e serviços públicos e (3) Promover o ordenamento do território e o 

desenvolvimento econômico local. 

 Destaca-se, em uma perspectiva comparada que, nos países europeus, como 

Itália e Espanha, o nível local é dividido em dois subníveis: o provincial e o 

municipal, conforme detalhado tabela 1.2. Outro fato relevante que diferencia as 

realidades são os dados demográficos, como, por exemplo, a densidade 

populacional: a italiana (193,82 hab/km2), mais que o dobro da espanhola 

(78,26hab/km2) e a de Pernambuco (80,50 hab/km2), aproximadamente quatro vezes 

maior que a do Brasil (19,90 hab/km2). 

Tabela 1.2
Organização Territorial Comparada: Brasil, Itália, Espanha e Pernambuco

País Níveis De Governo População 
(Milhões) 

Território 
(Km2) 

Densidade 
Demográfica 

União - Estados Municípios Brasil 
01 - 26 (1) 5.561 

169,59 8.514.876,6 19,90 

Gov. Central Regiões Províncias Municípios Itália 
01 20 103 8.102 

58,4 301.302 193,82 

Gov. Central C. Autônoma Províncias Municípios Espanha 
01 17 (2) 53 8.092 (3) 

39,6 505.957 78,26 

  Pernambuco 184 (4) 7,91 98.307 80,50 
Fonte: IBGE(2000) e Encyclopeie Snyke (2003) 
(1) Mais 01 Distrito Federal 
(2) Cidades Autônomas: Ceuta e Melilla 
(3) Instituto de Informações Urbanas y Territoriais, Granada-España. 
(4) Não estão computados os dados relativos ao Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 

 Segundo Professor Manuel Correia de Andrade (1976), no conceito regional 

europeu leva-se em conta a existência de regiões que, povoadas há milênios, 

sofreram uma série de transformações que as individualizaram, sobretudo em 

períodos em que havia menor facilidade de transportes e a vida local e regional era 

mais intensa, áreas geograficamente pequenas e com concentração demográfica. 

Na Europa, após o crescimento do capitalismo comercial, houve grande intercâmbio 

entre as regiões, passava-se a hierarquizar a grande rede urbana européia. No 

Brasil, as regiões são de grande extensão e povoamento relativamente escasso. 



33

Este fato muitas vezes faz com que elas percam a sua individualidade. Assim, os 

governos estaduais têm um papel fundamental na consolidação das políticas de 

desenvolvimento, articulando o nível nacional e o nível municipal, este último 

podendo estar agrupado em microrregiões ou em um nível supramunicipal. 

 Em 1941, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, designou o 

geógrafo Fábio Guimarães para coordenar uma proposta oficial de divisão regional 

para o Brasil que, a princípio, serviria para divulgar as estatísticas regionais 

brasileiras. Ocasião em que o Brasil é dividido em cinco grandes regiões: Norte, 

Nordeste, Leste, Sul e Centro – Oeste. Estas compreendiam os limites dos estados, 

territórios e Distrito Federal, alguns possuidores de grande extensão territorial e 

muito pouco povoados, e outros, com centros urbanos de grande força polarizadora. 

Anos depois, o IBGE subdivide as cinco grandes regiões em zonas fisiográficas, 

considerando a ação do homem que organiza e modela a paisagem (ANDRADE, 

1976, p. 23). Em 1968, o IBGE divide o Brasil em 361 microrregiões homogêneas. 

Pernambuco é contemplado com 12 destas microrregiões, tema a ser detalhado no 

item 2.3 – Trajetória do Planejamento Regional em Pernambuco. 

  Em 1988, o IBGE propôs uma revisão das microrregiões homogêneas, em 

razão das mudanças significativas na organização socioeconômica e institucional, 

das alterações na divisão político-administrativa ocorridas desde a década de 70, 

pois a configuração do território nacional mudou, tanto pela fusão e 

desmembramento de determinadas unidades da Federação, quanto pela criação de 

novos estados e municípios. Esta regionalização objetiva subsidiar a elaboração de 

políticas públicas, através da base de dados geográficos e estatísticos. Ela não 

contempla, obrigatoriamente, um projeto regional, com exceção da criação da 

Sudene e Sudam, no final dos anos 50. 
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 Atualmente, o território brasileiro, do ponto de vista da configuração física e 

para fins estatísticos, está dividido, segundo o IBGE12, em 05 grandes regiões13, 137 

mesorregiões e 558 microrregiões, conforme tabela 1.3. Desse total, Pernambuco 

está contemplado com 05 mesorregiões e 19 microrregiões.  

Tabela 1.3 
Áreas Geo-Políticas-Administrativas por Grandes Regiões segundo o IBGE 

Áreas geo-políticas administrativsas, por tipo Grandes Regiões e 
Unidades da Federação Mesorregões Microrregiões Munícipios 

Brasil 137 558 5.561

Norte 20 64 449
Rondônia 02 08 52
Acre 02 05 22
Amazonas 04 13 62
Roraima 02 04 15
Pará 06 22 143
Amapá 02 04 16
Tocantins 02 08 136

Nordeste 42 188 1792

Maranhão 05 21 217
Piauí 04 15 222
Ceará 07 33 184
Rio Grande Do Norte 04 19 167
Paraiba 04 23 223
Pernambuco 05 19 185 (1)
Alagoas 03 13 102
Sergipe 03 13 75
Bahia 07 32 417

Sudeste 37 160 1668

Minas Gerais 12 66 853
Espírito Santo 04 13 78
Rio de Janeiro 06 18 92
São Paulo 15 63 645

Sul 23 94 1189

Paraná 10 39 399
Santa Catarina 06 20 293
Rio Grande Do Sul 07 35 497

Centro- Oeste 15 52 463

Mato Grosso do Sul 04 11 77
Mato Grosso do Norte 05 22 139
Goiás 05 18 246
Distrito Federal 01 01 01
Elaboração: Marieta Baltar e Suely Jucá Maciel 
Fonte: IBGE (2005) 
(1) Inclusive o Distrito Estadual de Fernando de Noronha 

                                                
12 Segundo o IBGE: (1) Mesorregião é uma  área individualizada, pertencente a uma unidade da federação, que apresenta 
forma de ocupação do espaço definidas pelo processo social como determinante, o quadro natural como condicionante, a rede 
de articulação e de lugares como elemento de articulação espacial; (2) Microrregião é definida como parte da mesorregião e 
apresenta especificidades, quanto à estrutura de produção agropecuária, industrial, extrativa mineral, vegetal ou pesca, pela 
interação espacial de relações ao nível local e pela distribuição de bens e serviços de consumo freqüentes e áreas de 
influência. 
13 Em agosto de 2005, o economista Clélio Campolina Diniz, Diretor da Escola de Ciência Econômica da UFMG, sugere que 
as 05 macro regiões sejam substituídas por 11, estas polarizadas por grandes cidades como: Porto Alegre, Curitiba, 02 por 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus e uma região multipolarizada no 
Centro – Oeste: Brasília, Campo-Grande e Cuiabá. Esta proposta não foi oficializada.
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CAPÍTULO 2 – REGIONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 A regionalização e, conseqüentemente, a criação de regiões de planejamento 

ou administrativas em um território, é um instrumento, ao lado de outros, de 

realização da democracia política, econômica, social e cultural. Como já referido, ela 

pode ocorrer por uma decisão de um Estado - Nação, como no caso da Espanha e 

da Itália, ou constituir unidades de planejamento. No Brasil, esta política é adotada 

pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, entre 

outros. Na seqüência, serão apresentadas as experiências internacionais de dois 

países da União Européia, Itália e Espanha, e as experiências nacionais, com 

destaque para o Programa Governo nos Municípios que, na sua proposta de 

desenvolvimento descentralizado e participativo, propõe a divisão do Estado em 

Regiões de Desenvolvimento. A regionalização proposta inclui o conceito de 

desenvolvimento local, considerando que os territórios dispõem de recursos 

econômicos, humanos, institucionais, ambientais e culturais, que compõem a base 

de seu desenvolvimento. 

2.1 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

2.1.1 Política Regional da União Européia - UE 

 A política de desenvolvimento regional da União Européia –UE14 pode servir 

para um estudo comparado com o Brasil. Pois, os objetivos: (1) Distributivo, para 

minimizar as disparidades do território, e (2) Competitivo, para promover o aumento 

da competitividade das regiões excluídas, constituem temas relevantes, tanto na 

União Européia como no Brasil (GALVÃO; VASCONCELOS,1999). Estes objetivos 

estão focados na coesão territorial do conjunto dos Estados-Membros, uma vez que 

as instâncias mais elevadas do poder central definem o enfoque e a abrangência da 

                                                
14 Em 1975, é aprovada a regulamentação do Feder – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Coesão é 
aprovado em 1992, para financiamento de infra-estruturas de transporte e meio-ambiente para a Irlanda, Grécia, Portugal e 
Espanha. A UE apresenta a seguinte formação cronológica: 1958 (Comunidade Econômica Européia, atual União Européia); 
UE-6: Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália. Em 1973, UE-9: Dinamarca, Irlanda e 
Reino Unido. Em 1981, UE-10: Grécia. Em 1986, UE-12: Espanha e Portugal. Em 1995, UE-15: Áustria, Finlândia e Suécia. 
Em 2004, UE-25: Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Checa. Em 
2007, UE-27: Bulgária e Romênia. Em 1990, a Alemanha de Leste é anexada à Alemanha Ocidental – Reunificação Alemã. 
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política, a partir das propostas locais e territoriais na busca da dinamização das 

áreas estagnadas ou setores mais frágeis da sociedade. Ao analisar o Brasil, pode-

se considerar como vantagem, no que concerne à formulação de políticas regionais, 

o fato de constituir um único país, com o mesmo idioma e a mesma nacionalidade, e 

ainda ser um país federado. Além da grande dimensão territorial e da diversidade 

cultural, fatores positivos no mundo global. Ambos, o Brasil e a UE, apresentam 

níveis de desenvolvimento, riqueza, emprego e acessibilidade diferentes, em seus 

diversos territórios.  

A política da UE está fundamentada na cooperação, na solidariedade, sem 

perder de vista a competitividade imposta pela economia globalizada, uma vez que, 

por ocasião de sua formulação política, na década passada, o cenário europeu 

apresentava um fraco crescimento, com uma perda da competitividade em relação à 

Ásia, desemprego elevado (principalmente de jovens), concentração urbana com 

exclusão social, envelhecimento da população, baixa fertilidade, entre outros. Alguns 

destes desafios persistem. Assim, as prioridades são periodicamente analisadas e 

redefinidas. 

 As linhas gerais da política regional na UE são determinadas pelas seguintes 

diretrizes: (1) Investimento de longo prazo; (2) Incremento à infra-estrutura física; (3) 

Apoio à capacitação para o acesso ao mercado de trabalho e (4) Estímulo à 

inovação e formação de novas empresas. Os resultados são programados por 

objetivos, visando avaliar se foram alcançados conforme o almejado. A política 

supõe que não bastam os recursos, mas, sim, uma melhor governança. Com as 

seguintes diretrizes: (1) Reforço nas instituições fundamentais que promovem o 

desenvolvimento; (2) Ampliação do setor não-governamental-nacional, regional e 

local; (3) Definição de regras de parceria, co-financiamento e adicionalidade aos 

recursos previstos e (4) Aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade (Anexo A), assegurando-se que as decisões sejam tomadas tão 

próximas quanto possível dos cidadãos. 

 Deste modo, o objetivo fundamental da União Européia é promover um 

progresso econômico e social com um elevado nível de emprego, na busca de um 

desenvolvimento sustentado, mediante a criação de um espaço sem fronteiras e o 
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estabelecimento de uma união econômica e monetária, além da promoção da 

coesão social e territorial.  

O conceito de coesão territorial é mais amplo do que a idéia de coesão 

econômica e social, uma vez que tem por base a promoção de um desenvolvimento 

mais equilibrado, reduzindo as disparidades territoriais, impedindo os desequilíbrios 

territoriais e aumentando a integração das políticas setoriais que tenham influência 

na política regional e, conseqüentemente, a integração entre as regiões (Mapa 2.1). 

Mapa 2.1 
A Grande Europa e a Ordenação de seu Território 

Fonte: Revista do Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid nº 28, 1996.  

 A política de desenvolvimento regional da UE envolve o conjunto dos Estados 

Membros. Todos os níveis de Governo adotam políticas para promover o 

desenvolvimento econômico, a partir de uma série de objetivos e metas: (1) 

Desenvolvimento tecnológico e de inovação; (2) Ajuda à reconstrução de indústrias 

que se encontram em dificuldades; (3) Ajuda a pequenas e médias empresas; (4) 

Incentivo para atrair investimentos, entre outros. 
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 O enfoque no desenvolvimento territorial varia entre os Estados Membros, 

devido principalmente a fatores institucionais, especialmente em relação à 

descentralização. Vale destacar que a descentralização tem sido um tema comum 

no conjunto da UE. Existem grandes diferenças entre os países, no que se refere à 

autonomia que se concede aos governos locais e regionais. Desta forma, o gasto 

está ligado à capacidade de financiamento de cada governo provincial. Estas 

estratégias estão relacionadas ao estímulo ao desenvolvimento regional endógeno, 

ao fomento da cooperação e às comunidades empresariais. Em outras áreas, a 

ênfase pode ser a criação de empregos ou a atração de investimentos para grandes 

projetos estruturadores. Assim, a política de desenvolvimento regional brasileira 

ganha experiência com a UE. Destacam-se as questões relativas à descentralização 

e à distribuição espacial do desenvolvimento. 

 Durante os anos 60 a 70, as cidades foram protagonistas do desenvolvimento 

de suas regiões. Na Europa, a recessão econômica dos anos 70 provocou uma 

reação dos governos locais e dos principais atores econômicos e sociais urbanos. 

Os governos locais voltaram suas atenções para atrair investimentos, gerar 

empregos e renovar a base produtiva da cidade. Anos depois, na Conferência de 

Cidades Européias – 1986, surge o lema “Cidades Motoras do Desenvolvimento 

Econômico” (CASTELLS; BORJA, 1997, p.140). Assim, o movimento das 

Eurocidades reúne as cidades mais importantes da Europa. No âmbito da UE, o 

Comitê de Regiões é criado, com o objetivo de aproximar as decisões dos cidadãos, 

com isto, a Comunidade Européia reconhece, em seu aparato institucional, os 

governos locais (MEDEIROS, 2004). 

Em outros continentes, as cidades e suas localidades desempenham 

também papel fundamental nas mudanças ocasionadas pelos fatores globalizantes 

da economia. Na América Latina, os processos de democratização política e de 

descentralização do Estado valorizam o papel das cidades e seus governos locais. 

Assim, as grandes cidades latino-americanas emergem, na década de 90, como 

atores políticos e econômicos (CASTELLS; BORJA, 1997, p.142-143). 
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 No Brasil, a Constituição Federal15 de 1988, delega inúmeras atribuições ao 

poder local. No entanto, alguns municípios têm competência, porém capacidade 

executiva limitada para atender aos diversos desafios que se impõem. Assim, a 

debilidade socioeconômica, os déficits de infra-estrutura e os de serviços dificultam 

os processos de implementação da descentralização das políticas. É neste contexto 

que o planejamento regional no Brasil se fortalece, com alguns anos de atraso em 

relação à Europa. Pertinente são as palavras de Arrectche (1999) sobre a temática 

da descentralização: 

...no caso brasileiro – um Estado federativo, em um país caracterizado por 

expressivas desigualdades estruturais de natureza econômica, social, 

política e de capacidade administrativa de seus governos –  atributos 

estruturais das unidades locais de governo, tais como a capacidade fiscal e 

administrativa e a cultura cívica local, têm um peso determinante para a 

descentralização. (ARRECTCHE, 1999, p.112).

 Castells e Borja (1997) resumem as conclusões da Reunião Regional 

Européia de Comitês Nacionais para o Habitat II (1995). Nestas são destacadas as 

diferenças entre as regiões no mundo e o fato de que não existe um único modelo 

para o seu desenvolvimento. Como considerações gerais, naquela Reunião foi 

reconhecido que: (1) A globalização exige que os territórios sejam eficientes e 

competitivos; (2) As cidades e regiões são nós das redes de comunicação que 

integram os espaços de urbanização difusa e de áreas rurais; (3) O desenvolvimento 

sustentável considera os temas meio ambiente natural e cultural; (4) A cidadania, 

como princípio básico da ação pública, inclusive com direito a habitação e serviços 

sociais; (5) A coesão e integração sócio-cultural, para enfrentar a fragmentação e 

setorização das ações; e (6) A valorização da concertação interadministrativa para a 

concepção das políticas sobre um território. Observa-se que as conclusões do 

Habitat II (1995) orientaram, na maioria das vezes, as diversas experiências, que 

estão apresentadas no item 2.2. 

                                                
15 A Constituição Federal de 1988 promove a descentralização do Governo Central, uma vez que transfere competência do 
poder central para o poder estadual e municipal, conforme detalhado nos Capítulos 3 e 4. A UE, pelo princípio de 
subisidiaridade e proximidade, promove a descentralização, pois determina que as decisões sejam tomadas mais próximas do 
cidadão.
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A Política da UE está apoiada nos fundos estruturais, que garantem o 

funcionamento e a implementação da política e têm, como princípios: concentração, 

programação, cooperação, adicionalidade, subsidiariedade e proximidade (Tratado 

de Maastrich)16. Sob outro foco, tanto a UE17 quanto o Brasil precisam conduzir as 

questões numa visão mais ampla da integração regional e do diálogo com seus 

pares. A UE passou dos 06 membros iniciais para os atuais 25, e, em 2007, estará 

recebendo mais dois países: a Bulgária e a Romênia.  

Neste momento, a UE enfrenta um duplo desafio: avançar na consolidação de 

seus Estados - Membros e receber novos candidatos. Para assegurar e promover o 

equilíbrio socioeconômico é necessário contar com uma política territorial pertinente. 

A partir da reunião celebrada em Dresde, em 1993, ocorreram importantes avanços 

na questão relativa ao ordenamento do território, assunto que continuou a ser 

debatido, com destaque, em Praga, em 1996. Os debates abordaram as questões 

relativas à disponibilidade desigual de equipamentos e de infra-estruturas e à 

fragmentação territorial.  

Para Croco e Borges (2005), a UE-25 está sob o impacto do alargamento, 

com a inclusão de 10 novos Estados – Membros, a partir de maio de 2004. Este 

impacto é significativo, em termos populacionais, com o aumento de 20%. No 

entanto, este aumento não foi acompanhado, de forma proporcional, pelo 

crescimento do PIB da UE. Os 10 novos Estados-Membros contribuem para um 

aumento de apenas 5% do PIB europeu. Assim, o PIB per capita da UE-25 reduziu 

cerca de 12% em relação ao valor relativo da UE-15. Além deste fato, tais países 

possuem uma desigualdade regional significativa, conforme pode ser verificado na 

tabela 2.1, quando o cálculo é formulado a partir da incorporação dos novos 

membros. 

                                                
16 O Tratado de Maastrich (1992) no art.189 consagra a autonomia local como elemento constitucional básico e reconhece o 
princípio da subsidiariedade, através do qual as decisões são tomadas de forma mais próxima ao cidadão. Os princípios da 
subsidiaridade e da proporcionalidade, consagrados no artigo 5 do Tratado de Maastrich, têm suas condições de aplicação e 
um sistema de controle definidos por protocolo específico, publicado no Jornal Oficial da União Européia, em 16.12.2004.
17 No Seminário Internacional: Políticas de Desenvolvimento Regional, Desafios e Perspectivas à Luz das experiências da 
União Européia e Brasil, promovido pelo Ministério da Integração Nacional. Brasília, 23 e 24 de março de 2006, foram 
apresentados os seguintes dados relativos à UE-25: Existência de 250 Regiões e Estados Federados, 458 milhões de pessoas, 
4 milhões de km2 , taxa desemprego 9% (4% longa duração) e exclusão social 15%.



42

Com o aumento do número de integrantes, a UE amplia o desafio da coesão 

territorial, pois os novos membros incorporados são menos desenvolvidos. Numa 

perspectiva comparada, observa-se o aumento da razão entre o maior e o menor 

PIB das unidades territoriais selecionadas. O Brasil (7,2 = razão entre o maior e o 

menor PIB dos Estados) está mais próximo da UE-27 (7,9 = razão entre o maior e o 

menor PIB dos Países). Vale destacar que, quando analisados a partir das sub-

regiões, nut18 na UE  (12,7) e mesorregiões no Brasil (28,9), a diferença é maior que 

o dobro. Fica evidente o grande desafio na formulação de políticas de 

desenvolvimento regional, que considerem as mesorregiões como unidades de 

planejamento com articulação em múltiplas escalas. Pois, as desigualdades mais 

profundas se dão de região para região. Assim, ao projetar de forma programada a 

diminuição do desequilíbrio entre regiões, a UE dá um excelente exemplo à America 

do Sul, com destaque para o Brasil, como apresentado por Galvão que faz também 

comparação com os Estados Unidos. A análise desta relação, aplicada às 

mesorregiões de Pernambuco, é objeto de abordagem no capítulo 4 

Tabela 2.1 
 Razão entre o maior e o menor PIB de Unidades Territoriais selecionadas 

Unidades Territoriais EUA (a) 
2004 

UE 15 (b) 
2002 

UE 25 (b) 
2002 

UE 27 (b) 
2002 

Brasil (c) 
2003 

Macrorregiões 1,3    2,6 
Estados/países 2,5 2,7 5,4 7,9 7,2 
Sub-regiões (Nut e Mesos)  5,4 9,9 12,7 28,9 
Fonte: Galvão (2006), Seminário Internacional: Políticas de Desenvolvimento Regional: Desafios e Perspectivas à Luz das 
Experiências da União Européia e Brasil, promovido pelo Ministério da Integração Nacional.Brasília , 23 e 24 de março de 
2006. (a) USA: US Department of Commerce / Bureau of Economic Analisys – Bea: Produto Estadual Bruto / População 
http://www.bea.gov - acesso em 09/02/2006 e (b) União Européia dos 15 e 25: Eurotast – PNB per capita PPP in 
http://europa.eu.int - acesso em 09/02/2006; (c) Brasil: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, PIB estaduais e 
municipais http://www.ibge.gov.br - acesso em 09/02/2006. 

 Durão Baroso (2006), Presidente da Comissão Européia, durante Seminário 

Internacional, em Brasília,19 afirmou que a experiência européia, devidamente 

adaptada à realidade da América Sul, pode ser uma fonte de inspiração para a 

política regional brasileira. A principal referência da UE é o consenso entre os 

Estados-Membros, de que a integração econômica é uma realidade, a partir do fato 

de que países e regiões devem crescer harmonicamente. Conclui-se que a 

amplitude das transformações exige respostas coordenadas. A coordenação, 

                                                
18 “Nut”:Nomenclatura de Unidades Territoriais, a divisão territorial oficial da Eurotast, órgão de estatísticas da UE. No caso, 
o dado refere-se aos níveis 1 e 2. As macrorregiões norte-americanas referem-se às definidas pelo BEA. A Europa dos 27 
inclui a Romênia e a Bulgária.
19 Seminário Internacional: Políticas de Desenvolvimento Regional: Desafios e Perspectivas à Luz das Experiências da União 
Européia e Brasil, promovido pelo Ministério da Integração Nacional, 23 e 24 de março de 2006. Brasília –DF.
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empreendida no âmbito da UE, a partir de 1989, é objeto de uma concertação 

permanente entre os Estados - Membros e a Comissão, efetivada durante as 

reuniões com ministros e responsáveis pelas diversas regiões. 

2.1.1.1 Sistema de Planejamento da União Européia

Os países membros da União Européia organizam seu território de diversas 

formas. Assim, a UE conduz sua política regional, a partir dos diferentes níveis de 

governo, nacional, regional e local. Os marcos normativos e financeiros são 

estabelecidos, as metas e os objetivos são definidos para cada ente da comunidade. 

Os princípios de subsidiaridade e de proximidade valorizam e responsabilizam os 

governos locais. Para Stuart (2004, p.122), “.....o conceito moderno de 

subsidiariaridade encontrado no Direito Público está vinculado a uma repartição de 

atividades ou competências entre os diversos âmbitos”. Este conceito se 

complementa com o de proximidade, ambos têm por objetivo promover a prática da 

solidariedade entre os países-membros da UE. 

Deste modo, sobre os marcos da descentralização avançam as metas de 

melhoria da governabilidade. A distribuição de competências entre administrações é 

sustentada por grande aparato de valorização das capacidades locais, culturais, do 

patrimônio material e imaterial. As minorias, o meio ambiente e a preparação e 

capacitação dos jovens para as atividades produtivas locais constituem prioridades 

dos programas. 

 A UE articula o planejamento de seus Estados - Membros em diversos níveis, 

inclusive o local ou municipal. São sugeridos os principais temas das políticas a 

serem adotadas. O planejamento territorial é integrado ao plano de investimento dos 

setores econômicos e sociais. Deste modo, verifica-se que alguns Estados - 

Membros, como Dinamarca e Holanda, têm planos nacionais muito detalhados, 

abrangendo todo o seu território. Outros países, como Espanha, Itália e Alemanha, 

têm planos de diretrizes nacionais. A responsabilidade de elaborar o planejamento 

nos níveis regionais e locais é delegada às províncias e municípios. Segue-se, deste 

modo, uma hierarquia de planos, do nível nacional para o local. Estes coordenam as 

atividades dos diferentes setores públicos e organizam os investimentos privados. 
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 Os quatro documentos mais comuns sobre o planejamento regional são: 

plano econômico de prioridades regionais, diretrizes de planejamento, planos de 

ordenamento do território e planos urbanos integrados, estes últimos com forte 

influência do planejamento urbano, arquitetônico e contemplam leis de uso e 

controle do solo. Alguns outros fatores contextualizam o planejamento regional na 

União Européia, como exemplo as Leis Constitucionais, que garantem estruturas 

governamentais compromissadas com o planejamento regional.  

 Cada Estado-Membro da UE tem uma estrutura própria de governo e pode 

ser classificado como federal, regionalizado ou unitário. De um modo geral, o 

sistema federal divide o poder nacional com os estados que formam a Federação, 

enquanto a Itália e a Espanha apresentam uma estrutura de governo regional. As 

regiões têm poder para elaborar leis. Na Itália, dentre suas 20 regiões, 5 têm 

estatuto especial e poderes específicos para governar e decidir sobre seus próprios 

temas. Na Espanha, 4 comunidades autônomas têm estatuto especial e maiores 

poderes.  

Quadro 2.1 
Sistemas de Governo na União Européia

Tipo Sistema de Governo Países 

Unitário 
(níveis diferentes de 
descentralização) 

O poder pertence ao Governo Nacional, embora 
certas responsabilidades possam ser delegadas a 
governos subnacionais ou locais. 

Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, 
Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suécia, 
Reino Unido e Holanda. 

Regionalizado O poder pertence ao Governo Nacional, 
compartilhado com diferentes níveis: regional e 
local. 
Definido por estatuto constitucional. 

Itália e Espanha 

Federal O poder é dividido entre nacional e regional, cada 
um com autonomia em algumas esferas e com 
poderes de elaborar leis. 

Áustria, Bélgica e Alemanha. 

Fonte: The UE compendium of spatial planning systems and policies. Revista EC – Regional Development Studies, 1997.

Algumas regiões são mais independentes do que outras. Deste modo, não é 

possível generalizar as políticas de planejamento de cada uma das regiões. O 

resultado dessas diferentes formas de governo exige uma coordenação complexa do 

planejamento, por parte da UE. Pois, a sociedade européia é constituída por um 

mosaico de regiões e culturas diversificadas e distintas, que exigem, por um lado, 

discussões concertadas ao nível local e com capacidade de promover seu 

desenvolvimento e, por outro, a aceitação de um quadro de normas que regulem e 
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garantam, em nível supra e inter regional, direitos sociais e de redistribuição 

adequados às condições de desenvolvimento da comunidade européia.  

De certa forma, esta mesma lógica é incorporada ao PGM, uma vez que o 

planejamento em nível do Estado é consolidado no PPA-Estadual e detalhado em 

nível regional por 12 Planos Regionais de Inclusão Social. Estes, por sua vez, dão 

origem a um plano específico, como exemplo o Plano Integrado de Desenvolvimento 

Local (PIDL) dos municípios de menor IDH do Estado. De outro modo, os Planos 

Regionais orientam a elaboração dos Planos Diretores Municipais. 

2.1.2 Itália Moderna

 Desde o final da segunda guerra mundial, o desequilíbrio regional na Itália20

tem sido um tema central de discussões, pela existência de uma grande disparidade 

de desenvolvimento econômico e social entre as Regiões Norte, Centro e Sul do 

país, que vem desde o processo de unificação italiana. Apesar de alguns poucos 

defenderem a idéia de governos locais, diante da grande disparidade entre as 

regiões, principalmente entre o norte (desenvolvido) e o sul (atrasado), também 

chamada de Mezzogiorno, os centralizadores tornaram-se maioria e foi criado um 

governo central, em Roma. Assim, os diversos temas referentes às regiões são 

decididos pela burocracia romana. 

 A centralização política estava apoiada por um sistema que permitia às elites 

locais e aos representantes nacionais barganharem o cumprimento de seus 

objetivos em troca de apoio eleitoral. O sistema de centralização perdurou até o 

término da segunda guerra mundial. Surge, nesta época, o movimento da política 

democrática. Assim, a revolta dos movimentos locais fez crescer os processos de 

descentralização, culminando com a Constituição de 1948. Contudo, a disposição 

constitucional sobre os governos locais não teve aplicação e a centralização 

continuou sendo regra. Até que, em 1970, o governo italiano decide por em prática 

um dispositivo constitucional que previa o estabelecimento de governos regionais, e 

rompe assim com a secular tradição italiana de governo centralizado. 

                                                
20 Em 1951, a Itália era um dos países integrantes da Comunidade Européia de carvão e aço (Ceca), antecedente da UE. 
Atualmente, a Itália é um dos 25 Estados - Membros da UE. 
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 Deste modo, criam-se simultaneamente 15 novos governos regionais, com 

estruturas e mandatos constitucionais basicamente idênticos, denominados regiões 

“ordinárias”. Outras 5 regiões “especiais” tinham sido criadas alguns anos antes, 

com poderes institucionais um pouco mais amplos e localizados em regiões 

limítrofes que tinham sido ameaçadas por movimentos separatistas, no final da 

segunda guerra mundial (PUTNAM, 2002, p.22). Todas as regiões21 tinham 

praticamente os mesmos poderes. Assim, nos 301.302km2 do território italiano 

vivem 58,4 milhões de habitantes, distribuídos em 20 regiões, 103 províncias e 8.102 

municípios.  

 No início dos anos 90, os governos regionais gastavam quase um décimo do 

produto interno bruto italiano. Todos os governos regionais tinham se tornado 

responsáveis por áreas como assuntos urbanos, agricultura, habitação, hospitais, 

serviços de saúde, obras públicas, ensino profissionalizante e desenvolvimento 

econômico. Porém, no contexto social, econômico, político e cultural, as novas 

instituições eram distintas umas das outras. Social e economicamente, algumas 

regiões do sul, como Basilicata de Pietraperosa, equiparavam-se a países do 

terceiro mundo, ao passo que a Lombardia de Sevesso já estava se tornando pós-

industrial. Em relação às tradições, a Emília-Romana era controlada pelos 

comunistas e a Venécia marcadamente católica (PUTNAM, 2002, p.22). 

O desenvolvimento econômico mais uma vez faz surgir a necessidade de 

descentralização política. O Estado e suas organizações implementam políticas 

voltadas para distribuir e redistribuir benefícios entre grupos. Porém, a 

descentralização pode ampliar problemas relativos às funções distributivas e 

redistributivas. A questão central é: quem perde e quem ganha com a 

implementação de tais políticas (LÖWI, 1964)22. Na Itália, a transferência de poder 

                                                
21 As 20 regiões italianas são: Abruzos, Basilicata, Calábria, Campãnica, Emília-Romana, Frinli-Veneza Giulia, Lácio, 
Ligúria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sandenha, Sicília, Toscana, Trentino-Alto adige, Úmbria, Valle 
d’Aosta e Venécia. 
22 Theodore Löwi, em 1964, apresenta um modelo que distinguia três arenas para o Estado em ação - estado como um ator: a 
distributiva, a redistributiva e a regulatória. Na arena regulatoria o Estado e suas organizações implementam políticas 
voltadas a produzir regras. Cria-se, assim, um ambiente para diminuir conflitos, como exemplo, regras de elegibilidades e 
critérios técnicos para definição de prioridades.
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ocorreu de forma lenta e truncada. Seis anos após a eleição dos conselheiros 

regionais ainda existia mais centralização do que se poderia imaginar. 

Contudo, pouco a pouco a autonomia regional se solidifica. Compete aos 

novos líderes regionais conduzir seu próprio destino. Com a promulgação dos 616 

decretos, os administradores regionais não podiam atribuir suas falhas à excessiva 

centralização. Houve muita crítica à falta de continuidade administrativa de 

programas dos governos regionais. 

 Passados 20 anos do surgimento das novas instituições, estas ganham 

autonomia e conquistam o apoio popular. Esta reforma institucional influenciou 

profundamente o modo de agir dos políticos e do governo italiano. Na análise de 

Putnam (2002), existiam pontos positivos e negativos advindos da reforma 

institucional: (1) A eficiência apregoada pelos governantes regionais da Itália não se 

concretizou; (2) Permanecem as disparidades entre o norte e o sul do país. Apesar 

do governo regional não ter 100% de aceitação, políticos italianos acreditam que a 

descentralização é o caminho mais viável, já que, comprovadamente, a 

centralização lhes trouxera maiores complicações. Assim, uma nova onda de 

insatisfação com o Governo Central levantou debates em torno de uma maior 

regionalização do Estado Italiano. 

2.1.2.1 Política de Desenvolvimento Regional na Itália 

A Política de Desenvolvimento Regional italiana é classificada, por Crocco e 

Borges (2005, p. 28-30), em dois períodos: o primeiro, de 1946 a 1984, conhecido 

como “Intervenção Extraordinária”, com forte presença do Estado no Mezzogiorno, e 

o segundo, a partir de 1984, sob o contexto do processo de unificação da União 

Européia, que estabeleceu diretrizes para os Estados – Membros, conforme já 

referido. Esta fase tem, como principal característica, a descentralização da política, 

já iniciada em 1970, e uma efetiva valorização dos atores locais na formulação das 

propostas. 
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 Em 1950, a Cassa per il Mezzogiorno23 é criada, como agência autônoma, 

com o objetivo de compensar, via ação estatal, a falta de dinamismo empresarial 

existente no sul, pois as regiões do centro e do nordeste eram mais desenvolvidas 

com uma rede de pequenas e médias empresas em formação, sendo chamada, nos 

anos 70, de Terceira Itália. 

 A Cassa per il Mezzogiorno é criada com relativa autonomia, em comparação 

com o setor público italiano. Trabalhava em um território delimitado e suas ações 

estavam definidas em um plano com organicidade capaz de estabelecer articulações 

multisetoriais. Os recursos provinham do Governo Central, alocados sob diretrizes 

pré-estabelecidas: áreas de cultivo agrícola, oferta de água, esgoto, drenagem e 

estradas. Observa-se que não existia ainda uma linha diretamente relacionada à 

promoção das indústrias. Havia um entendimento de que a melhoria das condições 

de infra-estrutura local serviria como indutor do setor industrial. Porém estas 

medidas não foram suficientes. 

Assim, nos anos 50 outras medidas são adotadas para reforçar a política 

regional na Itália. Deste modo são criadas instituições regionais destinadas ao 

crédito, desta feita beneficiando as pequenas e médias empresas. Apesar de todos 

os esforços, os resultados dos investimentos eram limitados. Em 1957, os 

investimentos são redirecionados ao setor industrial. As regiões, com consórcios 

constituídos, são priorizadas. Os consórcios são formados por autoridades locais, 

câmeras do comercio, indústrias e agricultura, com o objetivo de criar Áreas ou 

Núcleos de Industrialização. As Áreas compreendiam várias comunidades e os 

Núcleos abrangiam uma ou duas comunidades e uma aglomeração industrial. Foram 

selecionadas 12 Áreas de Desenvolvimento Industrial e 25 Núcleos de 

Industrialização. 

 Os consórcios seriam responsáveis por comprar e equipar a terra para o 

processo industrial.  Destaca-se que os consórcios se pré-qualificavam ao recurso 

mediante a elaboração de um plano de desenvolvimento local, inclusive com 

propostas de infra-estrutura local e de urbanização. A política de incentivo à 

                                                
23 Modelo que inspirou o Governo brasileiro a criar a Sudene, no final dos anos 50.
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formação de consórcios acredita-se ter sido determinante para a concepção da 

forma de promoção do desenvolvimento, pois: (1) Valoriza o conhecimento local, 

uma vez que os agentes locais elaboram os seus projetos de desenvolvimento; (2) 

Estimula os governos locais a buscar parceria com os governos centrais ou 

regionais, para a execução da urbanização necessária ao processo industrial, 

política esta também adotada na UE. 

 A Cassa per il Mezzogiorno apoiou o desenvolvimento do sul da Itália durante 

mais de 40 anos (1950 a 1992). Para Amorim (1999), a despeito de inúmeras e 

severas críticas relacionadas à ineficiência e à corrupção, observa-se que a atuação 

da Cassa promoveu resultados diferentes nas diversas regiões.  Como exemplo, as 

regiões de Basilicata, Puglia e Capania, localizadas no sul da Itália, apresentam 

boas taxas de crescimento, de 5% ao ano, média da região norte. Porém, outras 

regiões não conseguem este mesmo desempenho. A literatura considera que a 

vitalidade de algumas regiões tem como fator determinante a forma de organização 

e a competitividade das pequenas e médias empresas. Outros consideram que, a 

estes, se somam outros fatores, como localização, cultura, tradição, forma de 

organização e desempenho das instituições (PUTNAM, 2002, p.27). 

 A Política de desenvolvimento regional italiana, no contexto das diretrizes da 

UE, é orientada para um maior fortalecimento de suas vinte regiões. O planejamento 

regional, a partir do Governo central, discute e estabelece a contribuição de cada 

região para o desenvolvimento do País. 

 A experiência bem sucedida das pequenas e médias empresas do norte é 

difundida para outras regiões. As linhas de apoio são ampliadas e alguns aspectos 

passam a ser considerados prioritários: tecnologia e inovação, valorização das 

tradições e culturas locais, capacitação dos jovens para o emprego. O fim dos 

subsídios, em 1994, e os processos de mudanças das características da competição 

motivaram as empresas do sul a se tornarem mais competitivas. A UE, com a 

possibilidade de utilizar os recursos dos Fundos Estruturais, incorpora uma nova 
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abordagem à questão regional. As regiões atrasadas 24 italianas se candidatam aos 

recursos, a partir da apresentação de um plano de aplicação, com uma contrapartida 

dos governos central, regional, local e setor privado. Assim, uma grande parceria é 

formada em prol do desenvolvimento do território. 

Quanto à política industrial, as décadas de 50 e 60 foram de extrema 

importância, pela implementação de legislação própria visando o crescimento das 

pequenas e médias empresas na Itália. A década de 70 corresponde ao momento 

de reestruturação dos complexos industriais na Europa, através de fusões e 

alianças. Ao longo dos anos 80 a produção da média e pequena empresa se 

consolidou, de acordo com Cassiolato, Lastres e Szapiro, (2000), citados por Amaral 

Filho (2002). 

 A chamada “Terceira Itália” é uma das principais referências como exemplo 

inovador de atuação das pequenas e médias empresas em um território organizado, 

principalmente quanto às dimensões de cooperação, complementaridade, 

solidariedade com que se estruturam os distritos industriais na Itália. Observam-se, 

salvaguardando as diferenças, elementos de semelhança entre as redes de 

pequenas e médias empresas italianas e as redes de clusters de algumas regiões 

brasileiras. Como exemplo, o município pernambucano de Toritama e a região do 

Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, entre outros. A experiência da “Terceira Itália” 

pode fornecer, em uma análise comparada, elementos importantes ao estudo dos 

clusters ou Arranjos Produtivos Locais brasileiros. Este, porém, não é objeto desta 

pesquisa. 

 No âmbito da UE e com o objetivo principal de diminuir as disparidades 

regionais, outras formas de apoio estão sendo concebidas, voltadas às pequenas e 

médias empresas, um segmento econômico que interessa aos agentes financeiros, 

representação de sindicados, gestores públicos e administrações locais. Deste 

modo, novas formas de gestão, para as administrações do nível regional e local são 

propostas: (1) Pacto territorial - entendimento de que o desenvolvimento do território 

contempla o equilíbrio ambiental, envolve os setores da indústria, agroindústria, 

turismo, agentes financeiros, universidades, centros tecnológicos, entre outros 
                                                
24 Para o Mezzogiorno foram designados 22 bilhões de euros, período 2000-2006 (CROCCO, 2005).



51

interessados; (2) Contrato de área – arranjo operacional para criar um ambiente 

econômico favorável para novas iniciativas de diversos setores; (3) Contrato de 

programa – estabelecido entre a administração pública e uma empresa grande ou 

consórcios de empresas. Este último foi utilizado principalmente na região sul, 

Mezzogiomo, em programas da UE para áreas deprimidas. 

Assim, a política de desenvolvimento regional italiana tem se caracterizado, 

ao longo do período analisado, sob os seguintes aspectos: constante atuação junto 

à pequena e média empresa e políticas específicas para regiões menos favorecidas.  

No Brasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), trabalha, desde 1972, pelo desenvolvimento das empresas de pequeno 

porte25. Para isto, promove cursos de capacitação, facilita o acesso ao crédito, 

estimula a cooperação entre empresas, organiza feiras e rodada de negócios e 

incentiva o desenvolvimento de atividades que contribuem para a geração de 

emprego e renda. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) formam, com o Sebrae, o 

Sistema S de capacitação para o trabalho, com atuação nacional. O Capítulo 4 

apresenta a Rede de Atuação Local, constituída pelas entidades localizadas nas 

diversas RDs de Pernambuco, que trabalham em conjunto com universidades e 

centros tecnológicos. 

2.1.3 Espanha Andaluza

 O estudo sobre a Espanha Andaluza é apresentado em duas seções: a 

primeira apresenta a Espanha quanto ao seu sistema de governo e destaca os 

modelos de entidades supramunicipais, enquanto a segunda aborda o modelo das 

Agências de Desenvolvimento Regionais, considerado como referência para o 

estudo regional em Pernambuco. 

                                                
25 A Lei Federal nº 7.256, de 1984, estabelece tratamento especial para as empresas de pequeno porte. Em 1994, foi aprovada 
a Lei Federal nº 8.8864, o Estatuto da Microempresa, e, em 1996, foi aprovada pela Lei nº 9.317, medida importante no 
campo tributário, instituindo o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições-Simples. São consideradas 
microempresas as que têm receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433,76 mil e empresa de pequeno porte a que têm receita 
bruta anual superior a R$ 433,76 mil e igual ou inferior a R$ 2,31 milhões. Fonte: Sebrae, 2004.
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2.1.3.1 Articulação de Entidades Supramunicipais  

 A Espanha, incorporada à UE em 1986, é composta por 17 comunidades 

autônomas, 2 cidades autônomas, 53 províncias e 8092 municípios. A Constituição 

de 1978 fundamenta a unidade da Nação espanhola e a autonomia das 

nacionalidades e regiões que a integram e estabelece a solidariedade entre todas 

elas. O Estado espanhol se organiza territorialmente em três níveis ou subsistemas: 

o central ou geral, o autônomo e o local, este último em dois subníveis: o provincial e 

o municipal. 

 A Andaluzia é uma das 17 comunidades autônomas26, sendo a segunda 

maior região espanhola. A instituição da autonomia foi a solução encontrada para 

manter a unidade do País, após a renovação democrática do período pós – Franco. 

A Andaluzia é composta de 08 províncias27 e 770 municípios. 

Tabela 2.2 
Características espaciais, demográficas e administrativas das Unidades 

Subnacionais: Andaluzia e Pernambuco 

Unidade Subnacional Área/km2 População Hab/Km2 % Província/RD Municípios 

Andaluzia 87.268 7.478.432 85,69 08 770 

Pernambuco 98.307 7.918.344 80,54 12 184 

Fonte: IBGE(2000) e Encyclopeie Snyke (2003)

 Analisando as duas unidades subnacionais, Andaluzia e Pernambuco (Tabela 

2.2), observa-se que ambas têm área e população semelhantes, conseqüentemente 

uma densidade demográfica quase igual. Contudo, a Andaluzia tem um número de 

municípios superior mais de 4 vezes em relação a Pernambuco. A Andaluzia é 

governada por um Presidente e pelas Cortes Regionais (Tribunais Superiores de 

Justiça, Assembléias Legislativas e Conselhos Regionais). Assim, as províncias 

espanholas têm sua existência garantida constitucionalmente e raízes históricas 

tradicionais, remetendo ao século XIX. Além do que, as províncias constituíram 

territórios centralizados na época de Franco, o que aprofunda os valores endógenos 

relativos às culturas e tradições regionais. Ao nível do governo local, os municípios 

                                                
26 Entidade territorial dotada de autonomia legislativa e competências executivas.
27 As províncias da Andaluzia são: Sevilha, Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba, Cadiz e Almeria.
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são governados por conselhos municipais, eleitos diretamente e responsáveis pela 

escolha do prefeito. 

 Segundo Castillo Branco (2004, p.21), o processo de distribuição de 

competências entre os governos centrais e as entidades subnacionais na Espanha 

se encontra de certa forma inacabado, no que se refere à participação das 

comunidades autônomas nos processos de decisões comunitárias, instrumentos de 

cooperação, coordenação, gerenciamento e de articulação das esferas regionais e 

locais. Em se tratando da Andaluzia, é necessário aperfeiçoar a articulação 

institucional interna e o modelo de relação entre o Governo Regional (Andaluzia) e 

os Governos locais (provinciais e municipais). O modelo proposto tem como 

premissa estruturas administrativas flexíveis para responder à prestação de serviços 

demandados pelo conjunto de municípios e estar capacitado a oferecer uma 

adequada resposta a um projeto regional no âmbito do debate europeu, focado nas 

propostas das administrações supramunicipais.  

Assim, as estruturas locais devem responder aos objetivos da 

competitividade, das necessidades de prestação de serviços, do equilíbrio regional e 

da coesão territorial do conjunto dos 770 municípios da Andaluzia. Alguns com uma 

estrutura municipal débil, em alguns âmbitos territoriais e administrativos. O texto de 

Castillo Branco (2004) ressalta a redistribuição dos níveis de competências das 

entidades existentes no território, que não pode ser realizada ao custo de eliminar as 

competências asseguradas constitucionalmente. Por outro lado, as diferentes 

demandas regionais exigem a colaboração de distintos níveis da administração 

pública, como garantia de prestação eficaz dos serviços públicos28. 

Como figura associativa local, os estudos de Gaya (2003) e de Pérez (2003) 

apontam para as Associações de Municípios29 e os Consórcios Municipais, 

entidades supramunicipais. A Lei Reguladora das Bases do Regime Local (LRBRL), 

de 1985, define as Associações Municipais como entidades constitucionais, 

                                                
28 O Tratado da União Européia, de 1992, cria o Fundo de Coesão e o Tratado de Maastrich consagra a autonomia local como 
elemento constitucional básico e reconhece o princípio da subsidiaridade através dos quais as decisões são tomadas de forma 
mais próxima do cidadão. O Comitê de Região é criado, como órgão de caráter consultivo, composto de representantes dos 
entes regionais e locais dos Estados - Membros.
29 O texto refere-se a Mancomunidades, expressão que representa as Associações Municipais espanholas. Estas têm 
personalidade jurídica e estatuto próprio. As Mancomunidades podem ser formadas por municípios de mais de uma 
província, ou até por comunidades autônomas distintas.
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supramunicipais, de caráter territorial, com personalidade jurídica própria, 

constituídas pela associação voluntária de dois ou mais municípios para a execução 

de obras e serviços da competência dos mesmos. As Associações de Municípios, 

com presença em todo o território espanhol, ampliam sua importância, pois não 

constituem apenas uma alternativa para a execução dos serviços acima relatados, 

mas também como uma via de cooperação territorial, como exemplo, defesa do meio 

ambiente, promoção do turismo e do emprego. Seus objetivos, prazo de duração, 

normas de funcionamento estão determinados em Estatuto próprio. 

As Associações Municipais receberam um maior destaque com a política de 

apoio técnico-financeiro, implantada pela Comunidade Autônoma, nos anos 90. Uma 

vez que estas têm recursos garantidos (subvenções), por transferências da 

Comunidade Autônoma. As Mancomunidades ou Associações de Municípios se 

propõem executar obras e qualquer tipo de serviço de sua competência que, por 

suas características, exijam uma maior eficiência em sua prestação e um âmbito 

maior que o município, pois alguns destes têm pequenas populações, conforme 

demonstrado na tabela 2.3. 

Tabela 2.3 
Associações de Municípios na Comunidade Autônoma de Andaluzia 

Província Associações Habitantes Municípios total Municípios c/ ass. 
Município c/ 

Associação% 

Almeria 02 468.972 103 13 12,62 

Cadiz 03 1.090.628 43 35 81,40 

Córdoba 08 769.545 75 50 66,67 

Granada 17 816.642 168 101 60,12 

Huelva 20 451.522 79 73 92,41 

Jaén 02 662.093 96 7 0,72 

Málaga 03 1.224.146 100 19 19,00 

Sevilha 15 1.616.512 104 69 66,50 

Total 70 7.100.060 768 367 47,79 

Fonte: Ministério para las Administraciones Públicas da Espanha (1994). Gaya (2003). 

 Como se observa na tabela acima, 47,79% dos municípios pertencem a uma 

Associação de Municípios existente na Andaluzia. Em toda a Espanha, dados de 

1994 consideram que existem 763 Associações, envolvendo 59,84% dos municípios 

do país.  
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Os Consórcios Municipais na Espanha são entidades públicas corporativas, 

com caráter de prestação de serviços, não vinculados a um território específico; 

deste modo, não são considerados entes locais. O consórcio pode executar serviços 

em qualquer território, mediante contrato de prestação de serviços. São constituídos 

por associação voluntária da administração pública, sem objetivo de lucro e para a 

execução de ações de interesse comum, cuja composição é 75% de representação 

pública e 25% de empresas privadas. Como as Associações de Municípios, os 

consórcios são regulados pela LRBRL, com funcionamento detalhado por boletim 

oficial da Comunidade Autônoma de Andaluzia, neste caso.  

2.1.3.2 Agências de Desenvolvimento Regional na Espanha 

A política de desenvolvimento da UE30 apóia de forma decisiva a articulação 

dos governos regionais em todos os níveis, utilizando diversos instrumentos e 

fixando objetivos específicos. As Agências de Desenvolvimento Regionais (ADRs) 

constituem entidades gestoras e promotoras das políticas econômicas de governos 

subnacionais. Conforme esclarece Llorens (2001, p.167-182), elas surgiram nos 

anos 80 e representam um importante instrumento de intervenção no âmbito 

territorial. As Agências têm como principal propósito potencializar os recursos 

endógenos, mediante o estímulo à criação e adaptação do tecido empresarial do 

território e à incorporação de novas tecnologias e serviços avançados. Assim, é 

promovido um ambiente propício à articulação e mobilização dos diversos atores 

socioeconômicos31, com o objetivo de um maior dinamismo da produção local e da 

criação do emprego. 

 No caso espanhol, o avanço da descentralização como parte do esforço para 

restaurar a democracia tornou os governos regionais e locais mais comprometidos 

com seus próprios territórios. Assim, foram criadas as ADRs como entidades 

financiadas principalmente pela administração pública territorial, porém com 

desempenho, flexibilidade e campo de atuação independente do setor público. As 

ADRs são concebidas como empresas que contam com a participação do setor 

empresarial territorial, das instituições financeiras e acadêmicas regionais. Como 

                                                
30 Ver TCM, item 2.1.1 Política Regional da União Européia.
31

Destaca-se, no item 2.2.2, que este princípio norteou todas as discussões e propostas no âmbito dos fóruns regionais do 
PGM (1999-2005), que resultaram nas alocações do Fundo de Desenvolvimento de Pernambuco.
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agências intermediárias, procuram aproveitar melhor os recursos naturais, humanos, 

físicos e financeiros disponíveis para facilitar o estabelecimento dos elos faltantes 

nas cadeias produtivas e comerciais. 

 A rede de atuação local se completa com a incorporação de outros 

organismos: universidades, institutos de pesquisa, centros e parques tecnológicos 

(policy networks). O objetivo é que as empresas locais incorporem as idéias de 

inovação, a fim de propiciar o aumento da difusão da tecnologia na região; por outro 

lado, os Centros de Empresas Inovação (CEI) funcionam também como incubadoras 

de empresas. Os CEIs formam uma rede de apoio e troca de experiência junto a 

todos os Estados - Membros. 

Na realidade, todos esses instrumentos respondem às políticas integradas 

para a promoção do desenvolvimento endógeno de um território. Deste modo, o 

processo de desenvolvimento econômico de uma região está condicionado a uma 

série de fatores: recursos naturais, qualificação humana, acesso a fontes de 

financiamento, processos produtivos, mercados, existência de cultura local favorável 

às atividades empreendedoras, entre outras. Um ponto fundamental é que o modelo 

de gestão municipal ou do conjunto de municípios incorporem a lógica da promoção 

local. Assim, as ADRs contribuem para o avanço do processo de integração 

econômica na Espanha, pela troca de experiência e pela cooperação com outras 

agências da UE. 

O ponto básico para dar uma estrutura jurídica às ADRs tem sido dotá-las do 

máximo de agilidade e operacionalidade para tomar decisões e garantir a 

transparência da aplicação e alocação dos recursos dos fundos. As ADRs são 

presididas pelos representantes dos ministérios regionais; o conselho diretor e de 

administração, por representantes do governo regional, dos agentes econômicos 

regionais ou por especialistas de reconhecida competência no âmbito científico e 

técnico-profissional. Os funcionários são em número reduzido, porém, qualificados 

para coordenar as ações locais, a promoção de um ambiente propício aos processos 

produtivos e inovadores e, principalmente, à inserção das empresas micro, 

pequenas e médias, neste contexto de tecnologia e qualificação. No tocante à 
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divulgação externa, as ADRs têm um papel na promoção da região e suas 

empresas, pois participam de feiras e exposição de interesse e, junto aos governos 

regionais, locais e aos parceiros privados, articulam a execução da infra-estrutura 

necessária à região e aos municípios.  

 As ações de infra-estrutura de grande porte são conduzidas, principalmente, 

pela política de coesão territorial da UE. Isso porque a infra-estrutura precária era 

considerada o principal obstáculo para o desenvolvimento regional espanhol. 

Prioritariamente, os recursos foram absorvidos em estradas, transportes, 

eletricidade, melhorias das comunicações. As facilidades de acesso melhoraram a 

mobilidade pela diminuição do tempo de deslocamento. Todos estes fatores 

promoveram um impacto positivo, servindo da atração para investimentos turísticos, 

negócios, cultura e lazer. 

 Analisando comparativamente as experiências das Agências de 

Desenvolvimento Regional na Espanha, é possível afirmar que algumas delas estão 

em curso no Brasil, como é o caso das implementadas pelo denominado “Sistema 

S”, envolvendo o Sebrae, Senai, Sesc. No caso de Pernambuco, as experiências 

são fortalecidas pelos Centros Tecnológicos e Agências do Trabalho, integrados e 

localizados em territórios produtivos. Como exemplo, o Centro Tecnológico da 

Confecção, no Agreste, e o Centro Tecnológico da Uva e do Vinho no Sertão do São 

Francisco. 

2.2 EXPERIÊNCIAS NACIONAIS 

2.2.1 Políticas Regionais e Planos Federais 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial a temática regional dirigida ao 

planejamento adquiriu relevante importância e passou a ser objeto de atenção do 

ponto de vista político e administrativo. Em relação ao Brasil, segundo. Andrade 

(1976), o desequilíbrio do desenvolvimento das várias regiões acarretou sérios 

problemas, nos meados do século XX, forçando o Governo a dispensar uma 
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especial atenção à problemática regional e, através da criação de agências de 

desenvolvimento, procurar corrigir/redirecionar algumas distorções e entraves. 

 Em 1946, o Governo brasileiro determina, na sua constituição, que fosse 

elaborada a política de desenvolvimento da Amazônia. Assim, é criada a 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, posteriormente 

denominada Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam. Vale 

ainda destacar que a experiência do Vale do Tenessee inspirou o Governo na 

criação da Comissão do Vale do São Francisco, depois transformada em 

Superintendência do Vale do São Francisco - Suvale, objetivando a recuperação 

econômica de uma área estagnada e povoada desde os séculos XVII e XVIII. 

 Em 1959, com o objetivo estratégico de dinamizar uma economia paralisada, é 

criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene. O Nordeste, 

região de ocupação antiga, com amplo contingente demográfico e base industrial 

tradicional, passa por crise social aguda, longos períodos de estiagens, produtores 

sem terra no semi-árido e zona canavieira sob grandes mudanças. A criação da 

Sudene é apoiada por ampla força política nacional que almeja a transformação da 

região. A Sudene surgiu sob o patrocínio do Governo Federal e a liderança de Celso 

Furtado, tendo por base as propostas do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste – GTDN. Observa-se que cada superintendência, ao 

ser criada, tinha uma região de atuação delimitada. Esta criação corresponde ao que 

Perroux32 chama de “região plano”, fato citado por Andrade (1976). Assim, a política 

regional brasileira é inicialmente conduzida pelo Governo Federal através de suas 

agências de desenvolvimento: Sudene, Sudam, e outras. Nos primeiros anos, os 

Planos Diretores da Sudene permitiam a negociação entre o Governo Federal e os 

governos estaduais.  

 Porém, nos governos militares, o planejamento tecnocrático passa a ser 

hegemônico. Houve melhoria de muitos indicadores sociais, mas os níveis de 

pobreza, de concentração de renda e de subemprego permanecem significativos, 

comparados a outras regiões e à média nacional. A Sudene é desativada em 2001, 

                                                
32 As idéias do Professor François Perroux foram divulgadas no Brasil a partir de 1965. Em setembro de 1966, a Sudene 
organizou um importante seminário sobre Pólos de Crescimento.(ANDRADE, 1976).
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surgindo em seu lugar a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, que já nasce 

enfraquecida, sem recursos e poder político. Em janeiro de 2003, a Secretaria de 

Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração apresenta 

proposta de recriação da Sudene com o desafio de implantar um modelo de 

desenvolvimento que tenha o social por eixo e o diálogo permanente com a 

sociedade garantido. Porém, a Sudene continua desativada, apesar da importância 

do grupo técnico e político que compartilha da vontade e do compromisso com a sua 

recriação. 

 Ao mesmo tempo, nos anos 80 e 90 a economia brasileira tem um crescimento 

pequeno. Ocorre uma abertura comercial e financeira, trazendo em seu bojo 

processos de privatização, desnacionalização, competição de mercado interno e 

crise fiscal. O Nordeste, com a economia fragilizada, passa a recorrer à Guerra 

Fiscal, surgem diversas iniciativas estaduais. Num primeiro momento, o foco é a 

atração de investimentos industriais. Os mecanismos utilizados vão desde a 

concessão de incentivos fiscais às empresas que desejam se instalar até o apoio em 

relação à infra-estrutura. Estas políticas são criticadas, pois significam uma renúncia 

total ou parcial dos recursos futuros advindos do ICMS. Além do mais, na maioria 

das vezes, as empresas beneficiadas não estão apoiadas em um planejamento 

regional, na adoção de inovações tecnológicas, nem preparadas para dar maior 

rentabilidade à produção local, solucionando os problemas e desenvolvendo as 

potencialidades do território. 

 No nível federal, o Governo formula sua política territorial quando da 

elaboração dos Planos Plurianuais. O Plano Plurianual Federal (2000-2003) - 

Avança Brasil organiza os investimentos pelos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento33, que pretendem uma visão estratégica e de longo prazo para o 

Brasil, ao analisar os problemas, vocação e potencialidades de crescimento de cada 

região. Visualizam-se os projetos necessários ao desenvolvimento sustentável do 

Brasil, assumidos não só pelo Governo Federal, mas também por estados, 

municípios, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Os programas exigem 

                                                
33 São constituídos por: (1) Eixos da Amazônia: Arco Norte e Madeira-Amazonas; (2) Eixos do Nordeste: Transnordestino e 
São Francisco; (3) Eixos do Centro- Oeste: Araguaia-Tocantins e Oeste; (4) Eixos do Sudeste, Rede Sudeste e (5) Eixos do 
Sul, Sudoeste e Sul.
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ampla renovação da gestão pública e gestores públicos empreendedores, 

denominados gerentes de programas. Cabe a cada gerente organizar ações em 

várias áreas, mobilizar recursos fora do Governo Federal, através de parcerias e 

superar os obstáculos para atingir as metas definidas no Avança Brasil e 

reafirmadas na Lei Orçamentária Anual. O Avança Brasil é criticado por alguns, pois 

prioriza ações para solucionar os entraves na logística de regiões de grande 

dinamismo. 

Mapa 2.2 
Plano Plurianual Federal (2000-2003) Avança Brasil 

Fonte: Ministério do Planejamento e Gestão (1999). 

 Por outro lado, neste período são iniciados os estudos que dão origem ao 

Programa Mesorregiões Diferenciadas, que identifica, em todo o território nacional, 

regiões com grande potencial de crescimento, porém com baixo dinamismo. Este 

Programa é incorporado à Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR. 

Verifica-se, assim, que há uma valorização crescente da escala meso e 

microrregional para o planejamento das políticas regionais brasileiras, que passam a 

enfatizar a dinâmica interna das regiões. Começa o desenvolvimento de alternativas 

no campo das políticas regionais, pensadas com o objetivo de promover a 

competitividade em cada região, porém desta feita através de seu potencial 

endógeno e não unicamente pela renúncia de incentivos fiscais. 
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 Em 1999, o Ipea34 apresenta proposta elaborada por Galvão e Vasconcelos 

(1999). Nesta, espacial e concretamente, o território brasileiro é analisado e 

sistematizado em um conjunto de mapas, cujas unidades de análises são as 

microrregões do IBGE. São elaborados diagnósticos sobre: demografia, evolução e 

concentração da renda, dinamismo e estagnação das regiões, entre outros. Além 

disto, a proposta se inspira no modus operandi do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (Feder) e propõe a criação de um fundo específico. No 

primeiro momento, o diagnóstico pretende atender ao único objetivo de redução das 

desigualdades espaciais e territoriais. Este estudo serve de apoio à formulação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, coordenada por Tânia 

Bacelar e apresentada em 2003. Na tabela 2.4, a seguir, o resumo das tipologias 

sub-regionais selecionadas. 

Tabela 2.4 
Tipologias das Microrregião Geográfica do IBGE 

Tipologia Sub-
Regional 

% Da População 
Bra Sileira 

Residente Na 
Área 

% Do Território 
Brasileiro 

Densidde 
Demográfica 

Hab./Km2

% Grau De 
Urbaniz.Da 

Área 

% Do Pib 
Nacional 

(Ano 1998) 

% Rend. Médio P/ Hab 
Relat. À Média 

Brasileira 
Br=100 

Alta Renda 
140 microrregiões 

53,7 12,6 85 93,2 76,3 139 

Dinâmicas De Menor 
Renda 

120 microrregiões 
9 30,3 6 57,9 4,2 49 

Média Renda E 
Baixo Crescimento 
210 microrregiões 

28,9 33,9 17 75,3 17,7 65 

Baixa Renda E 
Baixo Crescimento 

87microrregiões 
8,4 23,2 7 50,4 1,7 27 

Elaboração: Suely Jucá Maciel 
Fonte: Política Nacional do Desenvolvimento Regional (proposta p/discussão) Quadro 2 - % Rendimento Médio por Habitante, 
Brasil 2000, Ministério da Integração Nacional, dezembro 2003. 

 A PNDR pretende reduzir as desigualdades regionais e ativar os potenciais de 

desenvolvimento das regiões brasileiras através da dinamização e melhor 

distribuição das atividades produtivas no território. Como premissa, a Política faz a 

abordagem em múltiplas escalas: nacional, macrorregional e sub regional e intra-

urbanas: (1) Nacional, regulação geral das desigualdades e orientação dos grandes 

investimentos; (2) Macrorregional, articulação das ações e elaboração das 

estratégias de desenvolvimento; (3) Sub-regional, organização e articulação das 

                                                
34 Texto para discussão número 665, (GALVÃO, 1999). 
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iniciativas nas mesorregiões diferenciadas; (4) Intra-urbanas, organização e 

articulação das ações nas regiões metropolitanas. 

 A PNDR tem por desafio: explorar a diversidade regional e orientar a 

ordenação territorial, como observado, premissas semelhantes às da política da 

União Européia. A PNDR pretende responder a um dos grandes objetivos do Plano 

Plurianual Federal (2004-2007), o da redução das desigualdades regionais, que se 

concilia com outros objetivos de Governo.  

Mapa 2.3 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional: 

Fonte: Ministério do Planejamento e Gestão (2003) 

 O atual Plano Plurianual Federal (2004-2007) Brasil de Todos propõe trabalhar 

em 5 dimensões estratégicas: Social, Regional, Ambiental, Econômica e 

Democrática. Destaca-se o eixo do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo 

reverter o processo de concentração. Suas diretrizes gerais são: adotar múltiplas 

escalas territoriais e a convergência de prioridades setoriais. Estas definidas a partir 

de um projeto de desenvolvimento regional e local, associado aos planejamentos 
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estaduais e nacionais. Assim, os Programas do PPA pretendem adotar múltiplas 

escalas territoriais: (1) Nacional – investimento e seleção de sub-regiões e Câmaras 

de Políticas Regionais; (2) Macro-regional – Planos Macro-regionais e de Áreas 

Especiais, Agências Regionais, Sudene, Sudan e Sudeco; e (3) Sub-regional – 

Programas Mesorregiões Diferenciadas, Fóruns e Agências Mesorregionais (Mapa 

2.3).  

 Toda a estratégia está apoiada no processo de planejamento participativo e de 

pactos para a gestão territorial integrada. Em decorrência, são estabelecidas novas 

arenas de discussão, através dos canais de comunicação existentes. Espera-se a 

articulação dos PPAs Federal, Estadual e Municipais, objetivando um possível plano 

de desenvolvimento. Vale destacar a proposta formulada pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, em julho de 2005, sob o título ”Pacto para uma 

Gestão Territorial Integrada”, que significa um esforço do Governo Federal para 

construção de um Plano Plurianual mais federativo, que envolva efetivamente os 

estados, os municípios e a sociedade civil. O objetivo deste converge para melhorar 

a qualidade do gasto público e alinhar de forma coerente os projetos de 

desenvolvimento territorial, com a estratégia de desenvolvimento nacional e de 

inserção internacional. 

  

 Balanço formulado pela sociedade civil revelou algumas dificuldades relativas 

ao Programa Mesorregião Diferenciada: (1) Demora da institucionalização das 

Superintendências Regionais; (2) Dificuldade de implantar o Programa 

Mesorregional; e (3) Baixa articulação e cooperação federativa. Como resultado da 

política, ações concretas são observadas nos territórios das Mesorregiões 

Diferenciadas, como a Chapada do Araripe e o Alto Solimões. Destaca-se,’’ como 

ponto negativo, o fato de a articulação entre os diversos níveis de Governo ser ainda 

incipiente. Como ponto positivo, a proposta para formulação de Plano Estratégico 

Regional, objetivando a articulação nas escalas nacional, regional e municipal e a 

criação de Fóruns e Agências Mesorregionais. No quadro 2.2 estão resumidamente 

apresentados os destaques do PPA Avança Brasil e do PPA Brasil de Todos. 
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Quadro 2.2 
Destaques dos PPAs Avança Brasil e Brasil de Todos 

Avança Brasil (2000-2003) Brasil de Todos (2004-2007) 

Diretrizes Estratégicas: Estabilidade econômica 

e crescimento sustentável 

Planejamento com orientação para as 

estratégias de longo prazo 

Gestão empreendedora Plano como instrumento para orientar a 

estratégia e a gestão da ação de Governo 

Parcerias Planejamento participativo 

Eixo Nacional de Integração e Desenvolvimento  Desenvolvimento regional e local, planejamento 

territorial associado ao nacional 

Integração ao Plano – Orçamento: Gerentes de 

Programas 

Valorização da gestão e da participação da 

sociedade civil organizada. 

Elaboração: Suely Jucá Maciel  
Fontes: PPAs Avança Brasil e Brasil de Todos. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

 Ressalta-se, no PPA Avança Brasil, a proposta de Eixos de Integração e a 

disciplina imposta pela integração do plano ao orçamento, além da concepção de 

gerentes de programas. Quanto ao PPA Brasil de Todos, destaca-se a valorização 

do planejamento territorial e participativo, nas escalas regional e local. 

2.2.2 Experiências Estaduais 

 Destacam-se 04 experiências, no contexto brasileiro, sob esse enfoque: a 

princípio, o Estado do Rio Grande do Sul, que é dividido em 22 regiões. A partir de 

1991, são implantados os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – Coredes35, 

instituições independentes organizadas localmente pelo Governo do Estado. Os 

Coredes têm o objetivo de propiciar a descentralização política, pela manutenção de 

um espaço permanente de participação da comunidade regional. Os membros dos 

Coredes, em cada região, são os deputados estaduais e federais, prefeitos, 

presidentes de câmaras municipais, representantes de universidades e da 

sociedade civil organizada. As demandas regionais respaldam as políticas públicas e 

compõem o Plano Plurianual Estadual.  

                                                
35 Aprovados pela Lei Estadual nº 10283 de 17/10/94 e regulamentados em 28/12/94, pelo Decreto nº 35764. Estes se 
dividem em três componentes: Assembléia Geral, de que participam todos os representantes nominados; Conselho dos 
Representantes, formado por representantes escolhidos de cada segmento social e a Comissão Setorial, com competência de 
fornecer subsídios para os conselheiros, através da formulação de projetos regionais. 
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Constituindo, assim, uma versão territorialmente ampliada das experiências de 

orçamento participativo, existentes em escala municipal (BANDEIRA, 1999). 

 Do mesmo modo, o Estado de Santa Catarina apresenta uma outra 

experiência, desta feita, a regionalização tem por base as Associações de 

Municípios. Em março de 1998, cinco associações já haviam implantado seus 

fóruns, compostos por vários representantes da sociedade civil, prefeitos, 

presidentes de câmera de vereadores e dirigentes de órgãos públicos estaduais e 

federais atuantes na região. Para Bandeira (1999), a utilização da estrutura das 

associações dos municípios é de fundamental importância para o bom 

funcionamento dos fóruns como órgãos de articulação entre a sociedade civil das 

regiões, as administrações municipais e o Governo do Estado. Os fóruns não tinham 

estruturas formais para influenciar, até então, as peças orçamentárias estaduais. Em 

2003, o governo é descentralizado e são criadas 29 Secretarias de Desenvolvimento 

Regionais. Atualmente, os 294 municípios são organizados em 30 regiões do 

Estado36. Os Conselhos de Desenvolvimento Regionais discutem e decidem os 

principais investimentos para suas regiões. 

 Destacam-se ainda, entre outras, as propostas inovadoras dos Estados do 

Paraná e de Pernambuco. O Paraná, desde 1996, implanta o Programa 

ParanaCidade,37 de abrangência orçamentária, e que, com a contribuição das 

Associações Municipalistas, organiza os 399 municípios em 20 regiões de 

planejamento. O modelo adotado de planejamento e gestão tem premissas 

semelhantes aos modelos já analisados. As demandas e potencialidades regionais 

são debatidas com lideranças, entidades, cidadãos, políticos dos municípios 

componentes de uma mesma região. Estes debates resultam em Planos Regionais 

de Desenvolvimento Estratégico. A proposta central do Plano é a organização de um 

Sistema de Planejamento Urbano Regional permanente e a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano tem função indutora e animadora do processo, em escala 

                                                
36 A Lei Complementar número 243, de 30 de janeiro de 2003, estabelece a nova estrutura administrativa e de poder e cria 29 
Secretarias Regionais. Em 2005 é criada a 30ª Secretaria Regional, em Dionísio Cerqueira.
37 A Lei nº 11498, de 30 de julho de 1996, institui o ParanaCidade, pessoa jurídica de direito privado, sob a modalidade de 
serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com a finalidade de prestar assistência institucional e 
técnica aos municípios e de captar e aplicar recursos financeiros no processo de desenvolvimento urbano e regional do Estado 
do Paraná. O ParanaCidade é vinculado, por cooperação, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano.
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municipal e regional. A tabela 2.5 apresenta dados comparativos das 

regionalizações citadas. 

Tabela 2.5 
Comparação de Regionalizações em Estados Nacionais 

Estado 
População 
Milhões 

Território 
Km2

Densidade 
% 

Nº De 
Municípios 

Nº De 
Regiões 

Representação 
Regional 

Pernambuco 7,91 98,30 80,5 
184 + 01 

Distrito 
Estadual 

12 
Comissões de 
Desenvolvimento 
Regional 

Rio Grande do 
Sul 

10,84 282,00 38,49 497 22 Coredes 

Santa Catarina 5,86 95,40 61,53 293 30 
Conselhos de 
Desenvolvimento 
Regional 

Paraná 10,26 199,88 47,19 399 20 
Associações de 
municípios 

Elaboração: Suely Jucá Maciel 

Fonte: Pernambuco, Agência Condepe / Fidem (2006). Dados: 2000 e demais estados http://pt. Wikipedia.org  

 As análises destas experiências de regionalizações, como políticas de 

governos estaduais, permitem indicar alguns fatores comuns: (1) Suporte em um 

território, definido por um conjunto de municípios contínuos; (2) Busca de ampla 

participação da sociedade civil, prefeitos, vereadores e representantes técnicos 

estaduais e federais; e (3) Definem prioridades de ações, focalizadas nas 

potencialidades ou entraves regionais. Como não poderia deixar de ser, as 

experiências são distintas quanto ao contexto local e o perfil da cultura política. A 

experiência de Pernambuco, vivenciada desde 1999, pelo Programa Governo nos 

Municípios, será melhor detalhada no item 2.4. 

 Conclui-se, assim, que a regionalização do território, para efeito de 

implementação de políticas públicas, tem sido um constante desafio. Cada território, 

enquanto espaço social construído, é um produto social, portanto, em permanente 

mutação (DINIZ, 2006). Nesse cenário de retomada do debate e desafio do 

planejamento regional, é proposta a política de desenvolvimento local para 

Pernambuco, implantada pelo Programa Governo nos Municípios Este, sob o 

enfoque da participação cidadã e da valorização das vantagens competitivas locais, 

articuladas a redes globais. 
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2.3 TRAJETÓRIA DO PLANEJAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO 

 O primeiro registro, considerado neste TCM, sobre a regionalização em 

Pernambuco, é o apresentado pelo Professor Manuel Correia de Andrade, em 1968.  

Este documento38, elaborado pelo Setor de Regionalização do antigo Condepe, 

descreve as 12 microrregiões homogêneas de Pernambuco. Destas, 03 estão na 

Zona da Mata, 03 na Zona do Agreste e 06 na Zona do Sertão. Na Mata, distingue-

se a Região Metropolitana do Grande Recife39, composta, na época, por 07 

municípios, perfazendo um total de 164, para todo o Estado40 (Mapa 2.4). 

Mapa 2.4 
Regiões Naturais e Microrregiões Homogêneas 

Fonte: Agência Condepe / Fidem (2006). 

Vale destacar os estudos anteriores de Vasconcelos Sobrinho (1949), sobre 

a divisão do Estado de Pernambuco em regiões fitogeográficas,  de Hilton Sette

(1946), que propõe a divisão do Estado de Pernambuco em 03 Regiões Naturais: 

Mata, Agreste e Sertão e os estudos socioeconomicos de Padre Louis Joseph 

Lebret (1954), que apresenta a idéia de ocupação ordenada do território, 

espacialização das atividades econômicas e criação de cidades polos. O documento 

apresentado por Manuel Correia de Andrade (1968) resgata os anteriores, elabora 

                                                
38 “La Régionalisation de l’ espace au Brésil”, apresentado em Seminário Internacional no Centre d’Estudes de Géographie 
Tropicale de Bordeaux, novembro de 1968 (ANDRADE et al., 1968)
39 Em 1970, a Área Metropolitana do Recife compreendia os municípios de:Recife, Olinda, Paulista, Igarassu, Itamaracá, São 
Lourenço da Mata, Moreno, Cabo e Jaboatão. Estes possuíam 40% da população do Estado. 
40 No mesmo período, a Sudene apresenta o II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND, que estimula a política de 
desenvolvimento de base regional. Por conseqüência, Pernambuco elabora o I Plano de Desenvolvimento do Estado – I PDE, 
este tem base nos estudos regionais e destaca o Sistema de cidades-pólos. 
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um diagnóstico real e indica o desequilíbrio regional existente. A análise contempla 

os motivos de ordem física e econômico – social que determinaram a distribuição 

dos pólos de crescimento41 e as diversas regiões polarizadas por estes. Nesta 

ocasião, é proposta uma política de apoio ao desenvolvimento industrial no interior. 

Para as cidades de Petrolina, Salgueiro, Arcoverde, Garanhuns e Caruaru é 

proposta a alocação de recursos, a fim de atrair indústrias e serviços. Em estudos 

anteriores são analisados equipamentos urbanos, posição das cidades, fluxos 

econômicos e suas áreas de influência. Pretendia-se fornecer as indicações 

indispensáveis a uma política de organização do espaço, pois as informações e 

análises foram disponibilizadas para facilitar a promoção do desenvolvimento do 

Estado. 

 No ano de 1971, por recomendação do Governo Federal, o Condepe elaborou 

o Plano de Aplicação do Fundo de Participação do Estado de Pernambuco e do 

Fundo Especial (CONDEPE, 1971). Esta proposta compõe-se de uma análise 

socioeconômica, descrição da administração geral e estudos sobre o planejamento 

regional. Além da proposta para aplicação dos referidos Fundos nas 08 Regiões 

Administrativas42 estaduais com sede em: Recife, Timbaúba, Palmares, Caruaru, 

Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro e Petrolina. O Plano tinha por objetivo reverter a 

situação de desequilíbrio inter-regional, a interiorização da administração pública e o 

estímulo à mútua cooperação Estado – Município. Esta experiência não teve bons 

resultados, sendo o cargo de Coordenador Regional extinto dois anos depois.  

 Por outro lado, em meados dos anos 70 foram instalados e coordenados, pela 

Fiam43, 07 Escritórios Regionais, sediados nos municípios de Petrolina, Salgueiro, 

Arcoverde, Garanhuns, Caruaru, Limoeiro e Palmares. Em 1999, 04 foram 

desativados e 03 assumidos pelo Projeto Renascer44: Salgueiro, Palmares e 

Garanhuns. Atualmente, este tem base em 07 Unidades Técnicas Regionais no 

                                                
41 Teoria de Pólos de Crescimento, de François Perroux.
42 O Estado é dividido em 08 Regiões Administrativas através do Decreto-Lei Nº 717, de junho de 1969. 
43 A sigla Fiam é utilizada para representar a Fundação e Instituto da Administração Municipal, instituída em 1967, depois 
denominada Fundação de Desenvolvimento do Interior de Pernambuco. Em 1999, a Fiam é incorporada a Fidem, recebendo 
nesta ocasião a denominação de Fundação de Desenvolvimento Municipal. Em 2004, o Condepe é incorporado à Fidem, 
resultando na atual Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco - Condepe/Fidem.
44 Programa de Combate à Pobreza Rural, recursos do Banco Mundial e Governo Estadual.
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interior do Estado. A partir destas unidades são discutidas regionalmente as 

propostas dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento – Fumac. 

 Em 1974, o Governo do Estado, através do Conselho de Desenvolvimento de 

Pernambuco – Condepe, elaborou, com o apoio de escritórios privados de 

planejamento, um Plano de Desenvolvimento (CONDEPE, 1974)45 para cada uma 

das 08 regiões administrativas do Estado. Nestes, estavam mapeados e detalhados 

as atividades produtivas, a necessidade de assistência técnica - científica e 

incentivos creditícios, infra-estrutura econômica e serviços sociais. Estes estudos 

foram realizados com a finalidade de orientar o planejamento regionalizado e a 

implantação de projetos, principalmente os de desenvolvimento rural.  

Em 1976, o Condepe elaborou uma proposta de estudo que considera as 12 

Regiões Homogêneas e as Regiões Administrativas (CONDEPE,1976). O estudo 

pretendia analisar a dinâmica da polarização, isto é, a relação entre as cidades pólos 

regionais e sub-regionais. Porém, não chegou a ser realizado.  

Novamente, no esforço de planejar o Estado em sua totalidade, em janeiro de 

1987 o Condepe apresentou a Proposta de Ação Participativa e Regionalizada para 

o Interior de Pernambuco (CONDEPE, 1987). Nesta, é sugerida uma regionalização, 

com o objetivo de fortalecer a participação da sociedade civil organizada do interior 

do Estado e de promover a criação de espaços territoriais, passíveis de receber uma 

gerência que coordene as ações integradas. Os dois aspectos principais desta 

proposta são: (1) Gestão de governo essencialmente democrática, incorporando-se 

a prática do planejamento participativo e cooperativo; (2) Atuação em espaços 

territoriais, pela regionalização da ação estadual. O mapa 2.5 apresenta as diversas 

associações e comissões no território pernambucano.

                                                
45 Planos de Desenvolvimento: Mata Norte, Mata Sul, Agreste Setentrional, Vale do Ipojuca, Agreste Meridional, Sertão do 
Alto Pajéu, Sertão do Moxotó e Sertão do Araripe. 
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Mapa 2.5 
Proposta de Regionalização para Pernambuco – 1987 

Fonte: Agência Condepe / Fidem (2006)

 A proposta de 1987 apresenta uma regionalização com base nas Associações 

de Municípios existentes. Assim, dos 155 municípios do interior do Estado, 136 

estão organizados nos seguintes grupos: (1) Codemam – Comissão de 

Desenvolvimento da Mata Norte, 15 municípios; (2) Codemas – Comissão de 

Desenvolvimento da Mata Sul, 19 municípios; (3) Codeam – Comissão de 

Desenvolvimento do Agreste Meridional, 34 municípios; (4) Ademas – Associação de 

Desenvolvimento dos Municípios do Agreste Setentrional, 14 municípios; (5) Amvai – 

Associação dos Municípios do Vale do Ipojuca, 16 municípios; (6) Codevam – 

Comissão de Desenvolvimento do Vale do Moxotó, 07 municípios; (7) Ampa – 

Associação do Município do Alto Pajeú, 14 municípios; (8) Amusf- Associação dos 

Municípios do São Francisco, 09 municípios; (9) AMA – Associação Municipalista do 

Araripe, 08 municípios. Esta proposta não chegou a ser implantada. As Associações 

Municipalistas tinham como principal objetivo, na época, o fortalecimento dos 

municípios, motivadas pelas discussões das propostas de descentralização da 

Constituição de 1988. Os conceitos de localização, território produtivo, 

desenvolvimento local e outros começam a ser intensamente discutidos no Brasil, a 

partir da década de 90.  
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Vale destacar que, em 1999, o PGM realiza o seu fórum de lançamento em 

Garanhuns, na sede do Codeam – Comissão de Desenvolvimento do Agreste 

Meridional.

 A Base física-geográfica do IBGE (Mapa 2.6) é referência ao planejamento 

regional, com suas 05 Mesorregiões: Metropolitana, Mata, Agreste, São Francisco e 

Sertão, subdivididas em 19 microrregiões.  

Mapa 2.6 
Meso e Microrregiões de Pernambuco - IBGE 

Fonte: Agência Condepe / Fidem (2006) 

O resultado da pesquisa na Agência Condepe/Fidem confirma o significativo 

empenho dos governos estaduais no processo de formulação do planejamento 

regional em Pernambuco, desde os anos 60. Deste modo, em 1999 é apresentada 

uma nova regionalização para o Estado. Desta feita, como uma das estratégias de 

implementação do Programa Governo nos Municípios. Esta se apóia no estudo das 

diversas regionalizações propostas anteriormente (Quadro 2.3), complementada por 

ampla base técnica e conceitual, principalmente quanto aos fundamentos das 

políticas de desenvolvimento local. Elaboraram-se 36 mapas temáticos sobre a 

configuração socioeconômica, ambiental, cultural e demográfica do Estado. Os 

arranjos produtivos locais e a rede de cidades de médio porte foram novamente 

identificados e valorizados.  
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 Como etapas do processo de criação das Regiões de Desenvolvimento 

(RDs), destacam-se os seguintes condicionantes: (1) Base físico-geográfica do IBGE 

(Mapa 2.6): Mantém-se as 05 Meso do IBGE: Metropolitana, Mata, Agreste, São 

Francisco e Sertão. As 19 microrregiões do IBGE são consolidadas, para os 

trabalhos de planejamento, em 12 Regiões de Desenvolvimento (RDs); (2) 

Regionalização proposta pela Associação Municipalista de Pernambuco – Amupe46, 

comprendendo 10 regiões (Mapa 2.7); (3) Estudos e Identificação dos Arranjos 

Produtivos Locais; (4) Regionalizações Setoriais de Saúde e de Educação; (5) 

Estudos de Desenvolvimento Mesorregionais do Condepe: Monografia do São 

Francisco e Plano de Desenvolvimento Sustentável do Agreste, elaborados, 

respectivamente, em 1998 e 1999; (6) Estudos das Bacias; (7) Pesquisa de livros 

sobre história municipal e entrevistas com os historiadores do Centro de Estudos 

Municipais, da antiga Fiam e (8) Número de Regiões passível para atender a 

elaboração de 10 fóruns, até setembro de 1999, consolidação e envio do PPA 

(2000-2003) para a Assembléia Legislativa. 

Mapa 2.7
Regionalização da Associação Municipalista de Pernambuco 

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006)

 Com base nesta análise e adotando, quase integralmente, a regionalização da 

Amupe, é proposta a divisão do Estado em 10 Regiões de Desenvolvimento (Mapa 

2.7). Porém, nas discussões para aprovação da Lei nº 11.725, de 23/12/1999 (PPA 

                                                
46 Os municípios brasileiros têm, desde 1946, na Associação Brasileira de Municípios – ABM, sua maior representação de 
âmbito nacional. A ABM é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como membros as Associações Estaduais de 
Municípios. Em Pernambuco esta representação recebe a denominação de Associação Municipalista de Pernambuco – 
Amupe, que conta com 177 municípios associados, o que representa 96% do total. Esta tem como principal objetivo o 
fortalecimento dos municípios. 
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2000-2003), são estabelecidas 11 Regiões, pela criação da RD do Sertão Central. 

No Plano Plurianual Estadual (2004-2007) foi aprovada uma nova subdivisão 

regional, a partir de solicitações das comunidades locais. Assim, a Lei Estadual nº 

12.427, de 25/09/2003, organiza os 184 municípios pernambucanos em 12 Regiões 

de Desenvolvimento (RDs): Itaparica, São Francisco, Araripe, Sertão Central, Pajeú, 

Moxotó, Agreste Meridional, Agreste Central, Agreste Setentrional, Mata Sul, Mata 

Norte e Metropolitana, com o número e o tamanho dos municípios, conforme 

explicitado na tabela 2.6.  

 Vale destacar que a regionalização proposta observa as mesorregiões de 

Pernambuco: Metropolitana, Mata, Agreste, Sertão e São Francisco. Fato que 

permite, hoje e no futuro, análise comparada dos dados mesorregionais. Os dados 

estatísticos de cada uma das 12 regiões propostas no PGM são detalhados pelo 

conjunto de informações municipais, com destaque para as do Perfil Municipal, 

compilado pela Agência Condepe/Fidem.

Tabela 2.6 
Pernambuco – Regiões de Desenvolvimento, No de Municípios e População 

REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO QUANTIDADE DE MUNICÍPIO POR RD SEGUNDO SUA POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO TOTAL 

DENOMINAÇÃO 
NÚMERO % 

No

MUNIC. 
Até 

10.000 
De 10.001 a 

20.000 
De 20.001 a 

50.000 
De 50.001 
a 100.000 

De 100.001 a 
500.000 

Mais de 
500.000 

Metropolitana 3.339.616 42,2 15 1(2) 2 2 4 4 2 

Mata Norte 541.428 6,8 19 1 6 9 3 - - 

Mata Sul 665.846 8,4 24 - 11 10 2 1 - 

Agreste 
Setentrional 463.771 5,8 19 3 7 6 3 - - 

Agreste Central 935.207 11,8 26 1 12 8 4 1 - 

Agreste 
Meridional 594.890 7,6 26 5 11 9 - 1 - 

Pajeú 297.494 3,7 17 6 6 4 1 - - 

Moxotó 185.179 2,3 7 - 3 3 1 - - 

Itaparica 116.574 1,5 7 1 3 3 - - - 

São Francisco 341.580 4,4 7 - 4 2 - 1 - 

Araripe 277.362 3,5 10 1 3 4 2 - - 

Sertão Central 159.397 2,0 8 3 3 1 1 - - 

TOTAL 7.918.344 100 185(1) 22 71 61 21 8 2 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.
(1) 184 municípios e o Distrito Estadual do Arquipélago de Fernando de Noronha que faz parte da Mesorregião Metropolitana. 
(2) Distrito Estadual do Arquipélago de Fernando de Noronha, com população de 2.051 hab. e o maior IDH de Pernambuco – 
0,8622 – Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 

 Assim, acredita-se que a regionalização proposta para Pernambuco pelo PGM 

permite desenvolver a implantação da estratégia. Todo o planejamento e gestão são 

regionalizados: estudos, base de dados, plenárias participativas, definições de 
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prioridades, integração das políticas públicas, alocação de recursos. O 

acompanhamento da execução das obras, do orçamento do Estado e sua prestação 

de contas passam a ser contabilizados pelas doze Regiões de Desenvolvimento. 

O quadro 2.3, a seguir, resume as diversas regionalizações propostas para o Estado 

de Pernambuco, o ano e o ideário que serviu de base para cada uma delas. A 

influência do planejamento europeu é notada, tanto em Pernambuco como no Brasil, 

na criação da Sudene e nas propostas e estratégias contemporâneas de 

desenvolvimento local e regional.  

Quadro 2.3
Regionalizações de Pernambuco47

Número Total/ Denominação 

Especificação 

Ano/ nº 

Municípios

(1) 
Meso Micro 

Ideário 

Micro-Regiões 
Homogêneas IBGE 
Condepe-Sudene Ipea 
Coordenação: 
Manuel Correia 

1968 

164 
municípios 

03 Zonas: 
Sertão, Agreste e 
Mata (nesta 
RMR) 

12 Regiões Homogêneas: 
Sertão:Araripe, Central,São Francisco, Pajeú, 
Moxotó, Ipanema; Agreste:Norte Oriental, Centro 
Ocidental, Meridional; Mata: Seca e Úmida, 
Grande Recife. 

Plano de Aplicação do 
Fundo de Participação 
de Pernambuco e 
Fundo Especial (4) 
Condepe  

1971 (2) 

164 
municípios 

03 Zonas: 
Sertão, Agreste e 
Mata (nesta 
RMR) 

08 Regiões Administrativas: 
Recife, Timbaúba, Palmares, Caruaru, Garanhuns, 
Arcoverde, Salgueiro e Petrolina. 

Projeto do Estudo de 
Regionalização do 
Estado (4) 
Condepe 

1976 

164 
municípios 

03 Zonas: 
Sertão, Agreste e 
Mata (nesta 
RMR) 

Propõe a regionalização com incorporação da 
Regionalização das Regiões Homogêneas e da 
Administrativa.Tem como base o Sistema de 
polarização e análise dos equipamentos urbanos. 

Influência  
do 

Movimento 
Europeu 
Perroux 

Pólos de 
Desenvolvimento 

Brasil 
Sudene 
II PDN 

Celso Furtado 

Proposta de Ação 
Participativa e 
Regionalizada 
Condepe (4) 

1987 

167 
municípios 

03 Zonas: 
Sertão, Agreste e 
Mata  

09 Regiões: Associações Municipais 
Codemam,Codemas,Codeam, 
Ademas, Amvai,Codevam,Ampa, Amusf e Ama. 

Mesorregiões 
Microrregiões 
IBGE 

1988 

167 
municípios 

05 Meso: Sertão, 
São Francisco, 
Agreste, Mata 

19 micro: Araripe,Salgeiro, Pajeú, 
Moxotó,Petrolina,Itaparica,Ipanema, 
Garanhuns, Ipojuca ,Brejo, Alto Capibaribe, Médio 
Capibaribe, Mata Setentrional, Vitória, Santo 
Antão, Mata Meridional, Recife, Suape, Itamaracá 
e Fernando de Noronha48

Associação 
Municipalista de 
Pernambuco - Amupe 
(3) 

1998 

184 
municípios 

05 Meso: Sertão, 
São Francisco, 
Agreste, Mata 

09 Regiões numeradas de 01 a 09 

Processos 
de 
Descentralização 
do Estado 
Nacional 
Constituição 1988 

Programa Governo nos 
Municípios 
Lei nº 11.725, de 
23/12/1999, 

1999 (3) 

184 
municípios 

05 Meso: Sertão, 
São Francisco, 
Agreste,                  
Mata, 
Metropolitana 

11 Regiões: Araripe, Sertão Central, Pajéu-
Moxoto, São Francisco 
Itaparica, Agreste Setentrional, Agreste Central, 
Agreste Meridional, mata Norte, Mata Sul e 
Metropolitana. 

Programa Governo nos 
Municípios 
Lei nº 12.427 de 
25/09/2003 

2003 

184 
municípios 

05 Meso: Sertão, 
São Francisco, 
Agreste,Mata, 
Metropolitana 

12 Regiões: Araripe, Sertão Central, Pajéu, 
Moxoto, São Francisco 
Itaparica, Agreste Setentrional, Agreste Central, 
Agreste Meridional, mata Norte, Mata Sul e 
Metropolitana. 

Estratégia de 
Desenvolvimento 
Local, destaque 
aos valores 
endógenos do 
território e 
participação 
cidadã. 
Castells eJordi 
Llorens,Boisier, 
Amartya Sen 

(1) Pernambuco tem 164 municípios até 1982, quando são criados por Leis Estaduais: 03 em 1983, 09 em 1991 e 08 em 
1995, perfazendo o total de 184 municípios e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 

(2) Em 1970 viviam em Pernambuco 5.166.544 hab, com densidade demográfica de 50 hab/km2; 
(3) Pernambuco tem 7.918.344 hab com densidade demográfica de 80,50 hab/km2, no Censo de 2000; 
(4) Projetos de Regionalização de 1971, 1976,1987 e 1998 não foram implantados. 

                                                
47 Síntese de algumas regionalizações a partir de 1968. Não são apresentas as regionalizações setoriais.
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2.4 EXPERIÊNCIA DE PERNAMBUCO: Programa Governo nos Municípios 

 O Programa Governo nos Municípios – PGM foi pensado como a 15ª linha de 

Ação do Programa de Governo do então candidato ao Governo de Pernambuco 

Jarbas Vasconcelos, para o período de 1999 - 2002: Participação, Descentralização 

e Transparência para uma Gestão Democrática. O PGM teve como base o 

Programa Prefeitura nos Bairros, orçamento participativo que dividiu, em 1986, a 

cidade do Recife em 12 Regiões Político Administrativas – RPAs, (LEAL, 2003, 

p.123).  

 O PGM apresenta uma nova forma de gestão do Estado, que descentraliza a 

administração e compartilha as decisões e iniciativas voltadas para a promoção do 

desenvolvimento local e regional, tendo como proposta a integração dos territórios 

produtivos e a desconcentração dos benefícios do desenvolvimento. Para o 

sociólogo José Arlindo Soares49, o desafio foi aproveitar uma conjuntura política 

favorável para inovar fortemente na construção de um novo modelo de formulação e 

execução de políticas públicas. Deste modo, estende-se para todo o território do 

Estado o planejamento regional, até então limitado à Região Metropolitana.  

 O Plano Plurianual (2000-2003) é elaborado de forma participativa e 

descentralizada. Este planejamento está apoiado nas instituições já existentes e em 

programas com ampla legitimidade política e social, com possibilidade de irradiar 

sinergia e oportunidades para todas as regiões do Estado. O PGM mobilizou 20 mil 

participantes nas 58 plenárias, no período de1999/2005 (Mapa 4.6).  

 Os atores do desenvolvimento regional se organizam em conselhos e fóruns, e 

atuam como articuladores entre a sociedade civil e o poder público. As prioridades 

pactuadas passam a lei, através do PPA Estadual (2000-2003) e um fundo50

orçamentário garante o cumprimento de grande parte das ações previstas (Tabela 

                                                
49 O sociólogo José Arlindo Soares coordenou no ano de 1986, no Recife, o Programa Prefeitura nos Bairros e, em 1999, 
adapta metodologia deste para todo o Estado de Pernambuco, com a denominação de Programa Governo nos Municípios.  
50 O PGM teve como garantia de execução de suas ações prioritárias os recursos do Fundo de Desenvolvimento de 
Pernambuco (recursos da privatização da Companhia de Eletricidade de Pernambuco (Celpe); estes recursos estavam em 
conta própria e foram acompanhados pela equipe gestora do PGM. A estes recursos foram acoplados recursos federais e do 
BID, no caso do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco - Promata E do 
Banco Mundial, no caso do Projeto de Combate à Pobreza Rural PCPR/Renascer. No período de 1999-2002, foram 
contabilizados e espacializados, por regiões de desenvolvimento, em torno de 3,125 bilhões de reais.  



76

4.2). A sociedade civil organizada, técnicos estaduais e municipais e políticos de 

vários partidos participaram dos fóruns regionais, envolvendo, ao longo do período 

1999 – 2005, participantes de todos os 184 municípios de Pernambuco. O assunto 

será detalhado no capítulo 4. 

2.4.1 Diretrizes Estratégicas

 As principais diretrizes estratégicas do PGM são especificadas resumidamente 

em: (1) Planejar de forma participativa e descentralizada com a valorização dos 

fatores ambientais, história, características de produção e da cultura local e regional; 

(2) Priorizar as ações estratégicas regionais, com a focalização em projetos 

supramunicipais, estruturadores do desenvolvimento regional e de grande impacto 

nas atividades produtivas locais; (3) Ampliar a rede de proteção social para todos os 

municípios; (4) Favorecer o ambiente propício a uma cultura regional, com o 

envolvimento e comprometimento dos municípios nas propostas regionais do 

orçamento estadual; (5) Fortalecimento dos municípios, com a capacitação da 

sociedade e do poder local, de modo a ampliar a sua organização e capacidade de 

investimento, de participação e de negociação e apoio ao planejamento integrado do 

conjunto de municípios unidos por uma estratégia comum, através de planos 

diretores municipais e territoriais.  

Estas diretrizes determinam a construção das agendas de ação dos dois 

últimos Planos Plurianuais do Estado de Pernambuco: (2000-2003) Mudança e 

Desenvolvimento e (2004-2007) Desenvolvimento com Inclusão Social. Elaborados 

para efetivar a proposta de gestão pública com base no modelo de desconcentração 

e descentralização do território de Pernambuco.  

 O PGM, no período referente ao Plano Plurianual (2004-2007), propõe uma 

estrutura em dois eixos: eqüidade e competitividade e nove opções estratégicas 

para alcançar o desenvolvimento local. O objetivo estratégico é reverter as 

condições socioeconômicas dominantes nos municípios mais pobres, através da 

definição e integração de um conjunto de ações a serem pactuadas com vistas ao 

desenvolvimento local, aproveitando as potencialidades existentes em cada um de 
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seus territórios. Aprofunda-se a metodologia do desenvolvimento local, em Planos 

de Investimentos nos quarenta e três (43) municípios das Regiões da Mata Norte e 

Sul. E o Plano Integrado de Desenvolvimento Local nos onze (11) municípios de 

menor IDH do Estado51 e nas plenárias do Programa de Combate à Pobreza Rural. 

 O primeiro eixo, o da Eqüidade, reúne e dá continuidade a um amplo leque de 

ações governamentais que, aperfeiçoadas, renovadas e dinamizadas, garantem 

igualdade de oportunidades e de acesso a bens e serviços coletivos aos cidadãos 

dos diversos segmentos sociais, respeitando a diversidade de valores e 

potencialidades da sociedade.  

 Esse eixo orienta programas e ações que, em parceria com os demais 

setores da sociedade, visam expandir a provisão de infra-estrutura urbana básica e 

serviços de educação, saúde, segurança pública e cultura, canalizando recursos 

para a proteção social e melhoria da qualidade de vida em geral e para ações 

focadas em grupos de maior vulnerabilidade ou de maior exclusão social. Esta 

melhoria das condições de vida e, principalmente, da infra-estrutura urbana e da 

escolaridade é, também, fundamental para a ampliação da competitividade 

econômica do Estado. 

 O segundo eixo, o da Competitividade, aumenta a capacidade de Pernambuco 

de ocupar espaços nos mercados mundiais, nacionais, regionais e locais, a partir 

das suas vantagens diferenciadas em termos de recursos naturais e humanos, 

riqueza e criatividade cultural, domínio de conhecimento e tecnologia e ambiente de 

inovação. A ação do Governo Estadual será pautada pelo esforço de criar as 

condições sociais, logísticas, tecnológicas e culturais das quais depende essa 

competitividade. Essa estratégia contribui para o crescimento da economia, gerando 

empregos e oportunidades de trabalho. Os resultados são observados, com os 

últimos dados relativos à atração de indústrias e de atividades portuárias para 

Pernambuco. Destacam-se o Porto Digital e o Porto de Suape.

                                                
51 Ibimirim, Inajá e Manari, da Região do Moxotó e Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Iati,Paranatama, Saloa, Terezinha e 
Caetés, da Região do Agreste Meridional.
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2.4.2 A Prática Desenvolvida

 A Regionalização, proposta para Pernambuco pelo PGM permite desenvolver 

a implantação da estratégia. Todo o planejamento, as plenárias participativas, as 

definições de prioridades, a integração das políticas públicas, a alocação de 

recursos, o acompanhamento da execução do orçamento passam a ser trabalhados 

pelas 12 Regiões de Desenvolvimento. 

  Assim, o PGM constitui o principal instrumento de implementação da nova 

estratégia do desenvolvimento regionalizado, em que o processo de 

descentralização político-institucional e socioeconômico ocorre pela 

institucionalização de uma gestão compartilhada do Governo Estadual com os 

governos municipais e com a sociedade. Atores locais participam das definições das 

prioridades regionais, através de critérios de vinculação aos arranjos produtivos 

locais e a abrangência regional. O Programa faz parcerias na implementação das 

políticas públicas, formação de consórcios, e investe no estímulo ao associativismo. 

 As fases de implementação e o processo de desenvolvimento podem ser 

divididos em quatro (4) partes, conforme se pode verificar no quadro 2.4. 
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Quadro 2.4 
Programa Governo nos Municípios – Processo de Implementação 

ANO MACRO 
ESTRATÉGIA ETAPAS DE TRABALHO 

I 
(1999) 

Planejamento e 
Regionalização 

� Dados de entrada para as plenárias: Mapas de Situação,Temáticas e de 
Oportunidades; 

� Identificação de cadeias produtivas/redes de produção local; 
� Regionalização do Estado em 10 Regiões de Desenvolvimento (RD); 
� Consulta às 10 Regiões de Desenvolvimento criadas, discussão e elenco das 

propostas definidas como prioritárias pelos atores de desenvolvimento de 
cada região 

� Elaboração do PPA (2000-2003),  
� Elaboração de 10 Planos de Ação Regional das 10 RD’s: documento síntese 

que apresenta as propostas prioritárias e a visão estratégica de cada RD, 
formuladas pelos atores de desenvolvimento regionais. 

II e III 
(2000 
e 
2001) 

Agenda de 
Investimentos e 
Ações Estratégicas 

� Propostas prioritárias compartilhadas com os orçamentos Federal e Estadual 
(Fundo orçamentário garantidor do cumprimento de boa parte das ações 
previstas); 

� Definição das grandes ações/programas inseridos nos eixos social, infra-
estrutura para o desenvolvimento e defesa social, como: Agenda Social, 
Programa Águas de Pernambuco, Estradas para o Desenvolvimento, Porto 
Digital, Eletrificação Rural e outras ações da Agenda Estratégica; 

� Espacialização e priorização de recursos na ordem de R$ 3,12 bilhões; 
� Elaboração de mapas de investimento; 
� Fortalecimento do Capital Social: criação de canais de articulação entre os 

representantes das regiões e o Governo Estadual, com destaque para as 
Comissões de Desenvolvimento Regionais. 

IV e V 
(2002 
e 
2003) 

Execução e 
complementaridade 

� Reafirmação e redirecionamento de ações estratégicas; 
� Territórios de inovação: Território como ator competitivo formado pelo conjunto 

de municípios articulado por cadeias produtivas, elementos culturais/ 
ambientais;com destaque para o Promata 

� Elaboração do PPA (2004-2007) 

VI e 
VII 
(2004 
e 
2005) 

Desenvolvimento 
com Inclusão 
Social 

� Consolidar e integrar, a nível estadual, uma política de desenvolvimento local; 
� Consolidar as 12 Regiões e seus sub-territórios como lócus do 

desenvolvimento local; 
� Elaboração dos 12 Planos Regionais de Inclusão Social; 
� Consolidar a idéia de produção local, 
� Aprofundar o conhecimento do funcionamento dos Arranjos Produtivos Locais; 
�  Capacitar o setor público local nas áreas de planejamento, finanças, gestão 

pública, controle de uso e ocupação do solo 
� Apoiar a elaboração de Planos Diretores Municipais 
� Iniciar as ações nos territórios mais frágeis (PIDL –Plano Integrado de 

Desenvolvimento Local para os municípios de menor IDH do Estado). 

Fonte: Agência Condepe / Fidem (2005) 

 A partir das discussões e demandas regionais, o Programa Governo nos 

MunicÍpIos teve seus recursos alocados, espacializados e acompanhados 

regionalmente. As carências identificadas foram muitas, mas previlegiou-se o 

investimento em infra-estrutura, para apoiar os arranjos produtivos locais (estradas, 
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aeroportos, adutoras, eletrificação, entre outros) Ao todo, foram investidos 3,12 

bilhões de reais, espacializados por RDs, conforme detalhado no capítulo 3. 

 A Equipe Técnica do PGM considera que apesar dos avanços alcançados, 

pontos frágeis persistem pela ausência de: (1) Sistema de informações eficiênte; (2) 

Avaliação e indicadores de resultados; (3) Construção de níveis mais significativos 

de empoderamento da sociedade e (4) Necessidade de maior estímulo à ação 

cooperada. De qualquer modo, cabe destacar alguns pontos positivos no processo 

participativo de distribuição dos recursos disponíveis: 

− O conjunto da sociedade e a administração estadual trabalham segundo uma 

lógica territorial, tendo como base as Regiões de Desenvolvimento; 

− A execução das ações propostas é superior ou aproxima-se de 50% (2000-

2003), com ênfase em obras de infra-estrutura hídrica e de acessibilidade 

(Adutora do Oeste, aeroportos, estradas); 

− O conjunto da sociedade, a administração estadual e outras entidades, 

inclusive diferentes grupos políticos, percebem as potencialidades de 

Pernambuco, segundo a ótica dos arranjos produtivos locais, e avançam na 

melhor compreensão da necessidade do desenvolvimento da pequena e 

micro empresa de produção local; 

− Descentralização territorial da programação e execução dos investimentos 

estaduais, porém continuidade da centralização administrativa e financeira; 

− Ampliação da rede de proteção social, atualmente abrangendo todo o Estado; 

− Estímulo à ampla participação da sociedade civil; 

− Controle social da aplicação de recursos financeiros através dos conselhos e 

fóruns regionais; 

− Diminuição da fragmentação das ações governamentais. 

− Obras âncoras52 executadas nas 12 Regiões do Estado. Algumas dessas 

obras têm seus impactos avaliados no capítulo 4 deste trabalho. 

                                                
52

Obras estratégicas estruturadoras que agregam valor aos espaços locais com latentes possibilidades e, ainda, sem a 
logística devida. No período 2000-2003 foram realizadas, no Estado, obras âncoras a exemplo da Adutora do Oeste, RD do 
Araripe, da Estrada da Uva e do Vinho RD do São Francisco, Duplicação da BR-232 (Recife-Caruaru), do Projeto Piloto do 
Promata RD Mata Norte e do Porto de Suape, Aeroporto dos Guararapes e Triplicação da PE-15 na RD Metropolitana. 
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 O PGM, como observou Soares (2005, P.59-71) em seu artigo “Da Metrópole 

Estratégica ao Desenvolvimento Local”, teve como principal apoio o Governador. 

Este esteve presente em 90% das plenárias de encerramento, respaldando e 

ratificando o planejamento descentralizado e participativo, elemento decisivo para 

legitimar o processo de planejamento e gestão, tanto no âmbito do Governo como 

para a sociedade. Desse modo, parte expressiva dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento de Pernambuco é designada para a execução das prioridades 

estabelecidas nos Planos de Ação Regional53. Estas prioridades são definidas por 

critérios, tais como: (1) Abrangência, número de municípios beneficiados de uma 

mesma região; (2) Estruturação, apoio ao desenvolvimento das potencialidades 

regionais; e (3) Índice de Desenvolvimento Humano, com prioridade para os 

municípios de menor índice. Foram incorporadas, após estudos técnicos das 

secretarias setoriais, em torno de 50% das demandas regionais. 

 Vale destacar que, não obstante os avanços, os desequilíbrios regionais 

permanecem. A busca da eqüidade e da melhor gestão e planejamento do território 

pernambucano justificam um maior empenho nas estratégias de desenvolvimento 

regional e local. Principalmente, quanto ao papel do Estado, das regiões, das 

sociedades locais e de seus modelos de representações regionais. Pois, as 

comissões de desenvolvimento regionais deixam de funcionar em 2003. Hoje, muitos 

de seus membros participam de associações de municípios e consórcios regionais. 

2.4.3 Avaliações Externas 

2.4.3.1 Atores Sociais e Estratégias de Participação no Programa Governo nos 

Municípios

 Lubambo e Coelho (2005) desenvolveram pesquisa no Núcleo de Opinião e 

Políticas Públicas do Departamento de Ciência Sociais da Universidade Federal de 

Pernambuco, com o apoio financeiro do Department for International Development 

                                                
53 Foram elaborados, no período do PPA (2000-2003), os Planos de Ação Regional, produzidos na Fidem, organizado por 
Amélia Reynaldo. Recife, 2005. Na elaboração do PPA (2004-2007) são sistematizados os 12 Planos Regionais de Inclusão 
Social. Estes apresentam os resultados dos primeiros (2000-20003) e as propostas prioritárias, a partir das demandas 
regionais, para o período (2004-2007),organizados por Suely Jucá Maciel, (AGÊNCIA, 2004) 



82

(DFID)54, objetivando analisar as diferenças de grau da participação da sociedade 

civil. Foram adotadas algumas variáveis, tais como: perfil da burocracia pública 

estadual, arena política local, desenho institucional das políticas públicas e 

existência ou não de tradição cívica. Foram entrevistados cerca de 140 atores 

sociais e governamentais, em 05 Regiões: Agreste Central, Agreste Setentrional, 

Mata Sul, Araripe e São Francisco. 

 A avaliação do PGM, resultado dessa pesquisa, é considerada positiva 

quanto a objetividade do Programa, e negativa quanto à descontinuidade do 

processo de participação. Além do que, é reconhecido o esforço do Governo 

Estadual em descentralizar as ações e os investimentos para regiões mais distantes 

da metropolitana. Destacam-se alguns avanços: (1) Aproximação do Governo do 

Estado com os municípios e o reconhecimento das potencialidades locais; (2) 

Participação popular e das entidades de classe: associações, cooperativas e outras 

instituições da sociedade civil; (3) Participação do poder público local; (4) Formação 

de consórcios intermunicipais e papel atuante de alguns conselhos municipais. São 

considerados fatores limitantes: (1) Baixa capacidade de atuação dos Conselhos de 

Desenvolvimento Regionais; (2) Falta de uma agenda de reuniões e de informações 

mais detalhadas sobre o cronograma de ações do Programa; (3) Capacidade 

limitada dos atores locais para a discussão com o Governo do Estado, tornando 

evidente a necessidade de maior oferta de capacitação para os membros dos 

conselhos e para a população em geral; (4) Baixo grau de eficiência na execução 

das obras prioritárias, justificada por obstáculos administrativos da burocracia e da 

paralisação decisória. 

 Para os autores, o PGM pode ser considerado uma inovação institucional no 

modelo de gestão utilizado até então. O aspecto que o define como inovador foi 

essencialmente a proposta de gestão compartilhada em dois níveis, através das: (1) 

Plenárias regionais, com a participação do Governo Estadual, governos locais e 

sociedade civil e (2) Articulação técnica de várias instâncias estaduais e federais, 

                                                
54 O Department for Internacional Development (DFID) apoiou e o Núcleo de Opinião e Políticas Públicas (NEPPU) na 
pesquisa sobre o PGM, sob a ótica dos atores sociais. O resultado deste trabalho está publicado, com o título “Atores sociais e 
estratégias de participação no Programa Governo nos Municípios” (LUBAMBO; COELHO, 2005). 
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quebrando a lógica do planejamento setorial e buscando uma gestão integrada 

(LUBAMBO; COELHO, 2005, p.132) 

 Para Lubambo e Coelho (2005, p.75-87), os atores locais destacam, como 

avanço do PGM, a presença do poder público local em todas as regiões do Estado e 

ainda consideram relevante o fato dos debates envolverem, ao mesmo tempo, os 

vereadores, os prefeitos e o Governador, abordando os temas regionais e a 

formação de consórcios intermunicipais. Deste modo, há uma participação maior, 

uma comunhão de interesses e esforços, em busca de soluções para problemas 

municipais e regionais. 

 A pesquisa privilegiou a percepção dos atores locais, tanto sobre as 

possibilidades de empoderamento criadas a partir do processo de trabalho do PGM, 

quanto para o aumento da predisposição ao associativismo local. Esse aprendizado 

é significativo e oportuno, no momento em que o debate nacional envolve questões 

relativas às parcerias público - privadas e aos consórcios públicos. Os autores 

acreditam que é possível pensar em diferentes estruturas institucionais nos 

municípios. Assim, este tema e o da gestão social são considerados os maiores 

desafios da política brasileira atual. 

2.4.3.2 PGM, entre o Modelo de Gestão Pública Tradicional e o Inovador  

 Salomão (2004) estudou as redes de políticas públicas (policy networks), com 

o objetivo de conceituar este modelo de características de subsidiariedade 

horizontal, flexibilidade, transparência e participação cidadã e compará-lo com o 

modelo de gestão proposto pelo PGM, período de 1999 a 2003. Para o autor, a 

proposta do PGM apresenta-se sintonizada com essa nova tendência de formulação 

e operacionalização de políticas públicas. Pode-se afirmar que o PGM constitui uma 

iniciativa de implementar, em nível estadual, uma nova estratégia de governança, 

orientada no conceito do Estado-Rede. Buscou-se avaliar em que medida o PGM foi 

efetivamente inovador, pela visão de seus stakeholders e pela pesquisa em 

documentos oficiais e jornais do Estado.  
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 Assim, as principais conclusões apresentadas neste TCM são: (1) Apesar de 

não ter alcançado níveis elevados de participação, o PGM contribui fortemente para 

legitimar a transparência da decisão político-administrativa, e para o estabelecimento 

de um ambiente de cooperação e de decisão mais horizontal; (2) O PGM permitiu a 

efetiva revisão da lógica do planejamento estadual e, pela primeira vez no Estado, a 

consolidação de um sistema de planejamento regionalizado e participativo; (3) O 

PGM contribui para a descentralização das ações do Estado, contudo, não 

conseguiu aprofundar e consolidar circuitos mais amplos de decisão; (4) O PGM 

contribui para a formação de um quadro técnico voltado para a implementação de 

estratégias e programas de desenvolvimento local; (5) O acompanhamento e a 

avaliação do PGM se deu exclusivamente no nível quantitativo. Essa forma de dar 

visibilidade ao Programa fortaleceu, em grande medida, sua imagem enquanto 

“programa finalístico” e menos como uma nova estratégia de governança.  

 O PGM, enquanto uma nova estratégia de governança no nível estadual, 

propiciou a instalação, no Estado, de um modelo sistêmico de articulação entre os 

diversos setores do Governo, da sociedade civil, dos governos locais e do 

empresariado, fato que gerou, inclusive, uma reação negativa de alguns atores 

relevantes, como prefeitos e deputados. Isto, frente à importância dada aos critérios 

técnicos, à visão regional e à definição coletiva da sociedade local. 

 Assim, ao estabelecer um ambiente de “arena” (SALOMÃO, 2004, p.145) no 

processo de implementação das políticas públicas, o PGM permitiu a inclusão e a 

participação de diversificado grupo de atores sociais e possibilitou a alocação de 

recursos no alcance de interesses comuns em cada uma das regiões do Estado.  

 As considerações finais apontam que o PGM, por todos os elementos 

analisados, é um modelo de governança marcadamente inovador, sobretudo por ter 

propiciado, no contexto do Estado, a implementação de práticas ousadas de 

participação na elaboração de um macro planejamento estadual e na execução das 

ações governamentais. A utilização das redes, enquanto estratégia de governança 

no âmbito do Programa, contribui para uma maior legitimidade e transparência das 

ações do Governo do Estado. Constitui, assim, um passo importante na 

implementação de uma “boa governança” estadual. 
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CAPÍTULO 3 

MODELO DE AVALIAÇÃO DE PUTNAM PARA A ITÁLIA MODERNA E SUA 
ADEQUAÇÃO AO CASO DE PERNAMBUCO 

3.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.2 ROTEIRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS COMPARATIVOS 
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CAPÍTULO 3 – MODELO DE AVALIAÇÃO DE PUTNAM PARA A ITÁLIA 

MODERNA E SUA ADEQUAÇÃO AO CASO DE PERNAMBUCO 

 A parte inicial deste Capítulo compreende uma descrição da metodologia 

adotada por Putnam (2002) que, liderando uma equipe de especialistas, fez uma 

análise comparada das 20 regiões italianas no período de 1970 a 1989, numa 

viagem exploratória de 870 km, de Seveso (Norte) a Pietrapertosa (Sul). O estudo 

oferece uma ampla evidência sobre a importância do capital social, representado 

pela “comunidade cívica”, no desenvolvimento e desempenho das instituições 

democráticas. A parte conclusiva do Capítulo identifica os elementos de análise 

adotados por Putnam, passíveis de serem utilizados para comparar o desempenho 

das Regiões de Desenvolvimento em Pernambuco. Deste modo, espera -se apontar 

sinais da interiorização do desenvolvimento e do avanço da cooperação regional. 

Pois, acredita-se que estes resultados tornarão evidente a contribuição do PGM ao 

desenvolvimento do conjunto de municípios de Pernambuco. No quadro 3.1 estão 

apresentados os elementos condicionantes da análise.  

Quadro 3.1 
Definições dos Elementos Condicionantes da Análise

Unidade de Planejamento Itália Pernambuco (PGM) 
Nível de Governo Estado Nacional Unidade Subnacional 
Percurso  870 km de Seveso (Norte) a 

Pietrapertosa (Sul) 
715 km do Recife (Leste) a Petrolina( Oeste) 

Divisão Territorial 20 regionais com governos 
próprios 

12 RDs (regiões de planejamento - não têm 
governos regionais e, sim, conjunto de 
governos municipais) 

Motivo  Governo Central institui 
constitucionalmente 20 governos 
regionais 

Governo Estadual institui, por Lei, 12 
Regiões de Desenvolvimento, para fins de 
planejamento. 

Objetivo do estudo  Desempenho institucional dos 20 
governos regionais 
Natureza da vida cívica 

Desempenho econômico das 12 regiões de 
desenvolvimento 
Valorização das oportunidades sócio-
econômicas das regiões: ampliação das 
redes de atuação local 
Desempenho de participação cívica 

Perguntas de Pesquisas Como as instituições 
representativas podem funcionar 
de forma eficaz? 
Por que algumas regiões tiveram 
bom desempenho e outras não, 
considerando que os governos 
regionais dispõem de instituições 
políticas idênticas?   

Até que ponto e de que forma os desafios do 
desenvolvimento estão associados a um 
planejamento regional? 
Até que ponto a regionalização proposta pelo 
PGM contribui para o desenvolvimento local 
e regional?  

Período/ Equipe Grupo de 20 pesquisadores no 
período de 1970-1989 

Trabalho de TCM, período 2005-2006. 

Elaboração: Suely Jucá Maciel 
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3.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

A idéia da pesquisa nasceu do fato de que o Governo italiano estabeleceu, 

em 1970, novas instituições regionais, a partir de um dispositivo constitucional. Para 

Putnam (2002), essa era uma rara oportunidade de iniciar um estudo sistemático, 

que durou 20 anos, sobre como as instituições se desenvolveram e se adaptaram ao 

seu meio social. Inicialmente, a pesquisa concentrou-se na continuidade 

administrativa e na capacidade das instituições de se adaptar às mudanças, como 

base do estudo sobre o desenvolvimento institucional. Depois, pela análise e 

comparação de desempenho dos diversos governos regionais.  

 Assim, observa-se a dinâmica e a evolução das novas instituições, idênticas 

na forma, porém se desenvolvendo em territórios distintos, principalmente quanto ao 

contexto socioeconômico e político-cultural. Deste modo, o modelo de investigação 

compara simultaneamente de 15 a 20 regiões, em múltiplos aspectos e técnicas, em 

que dados sistemáticos são coletados, tanto no tempo como nas diferentes regiões 

para permitir uma análise tanto longitudinal quanto transversal. 

 O resultado, previsível, foi que, apesar das instituições serem idênticas, as 

regiões do norte tiveram melhor desempenho institucional do que as do sul, que 

obtiveram os piores índices. Deste modo, que elementos seriam responsáveis por 

estas diferenças? Os principais questionamentos que motivaram Putnam e seus 

companheiros nos estudos55 das 20 regiões italianas foram: (1) Como as instituições 

representativas de governos locais podem funcionar de forma eficaz? (2) Por que 

algumas regiões tiveram um bom desempenho e outras não? e (3) Quais são as 

condições necessárias para criar instituições fortes, responsáveis e eficazes? 

 No estudo de Putnam (2002), o conceito de desempenho institucional tem 

como referência um modelo de governança que se desenvolve a partir das 

                                                
55 As verbas para as várias etapas da pesquisa foram concedidas por: Universidade de Michigan, National Science 
Foundation, German Marshall Fund of the United States, Universidade de Harvard, John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation, Instituto Carlo Cattano Presidenza del Consiglio dei Ministri, European University Institute, Comissão da 
Comunidade Européia e 06 governos regionais italianos: Basilicata, Friuli-Veneza Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana 
e Úmbria (PUTNAM, 2002, p.14, 15). Destaque aos pesquisadores:Paolo Bellucci, Sheri Berman, Giovanni Cocchi, Bryan 
Ford, Nigel Gault, Celinda Lake, Franco Pavoncello e Claudia Rader. 
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demandas sociais que, dependendo da forma como interagem à política, são 

atendidas ou não. ”Um bom governo democrático não só considera as demandas de 

seus cidadãos (ou seja, é sensível), mas também age com eficácia em relação a tais 

demandas (ou seja, é eficaz)” (PUTNAM, 2002, p.77). Deste modo, uma instituição 

democrática tem um bom desempenho quando, ao mesmo tempo, é sensível às 

demandas do cidadão e eficaz em sua solução. Inclusive antecipa - se às demandas 

que ainda não foram articuladas. Em relação ao PGM, este conceito pode ser 

observado na prática de Fóruns Regionais, que selecionam e propõem a 

implementação de demandas prioritárias, como observado no quadro 3.2.

Quadro 3.2 
Modelo de Governança: Itália e PGM 

Governos Eficaz Sensível 

Itália Considera e atende as demandas dos 
cidadãos 
Antecipa-se as demandas que ainda não 
foram articuladas. 

Detalhamento, em cada região, 
das ações de infra-estrutura, 
saúde, escola, creches, entre 
outras. 

Pernambuco (PGM) Considera como estratégias as prioridades 
defendidas no Plano de Governo, 
referendadas eleitoralmente pela maioria da 
população. Exemplo: duplicação BR-232, 
infra-estrutura de Suape. 
Age prontamente na inclusão das demandas 
no PPA – Estadual e orçamento. 
Elabora e implementa projetos pactuados. 

Fóruns do PGM em todas as 
Regiões de Desenvolvimento. 
Identificação de problemas, 
potencialidades e elaboração de 
propostas, para cada uma das 
RDs. Elaboração dos Planos 
Regionais. 

Elaboração: Suely Jucá Maciel 
Fonte: PGM e Putnam (2002, p.25). 

 A metodologia utilizada por Putnam é baseada no conhecimento que provém 

de diversas perspectivas, da experiência e da análise das instituições. Adota as 

seguintes questões: (1) As instituições moldam a política ou são moldadas por esta; 

(2) A política influencia os resultados porque molda a identidade, o poder e a 

estratégia dos atores; (3) As instituições são moldadas pela história: cultura, tradição 

e hábitos e (4) O desempenho prático das instituições é moldado pelo contexto 

social em que elas atuam. Deste modo, as instituições são, ora variáveis 

independentes, ora variáveis dependentes, condicionadas pela história e contexto 

social, econômico e cultural. 

 A análise das causas do êxito ou do fracasso dos governos representativos 

considera as questões relativas à sensibilidade às demandas do eleitorado e sua 
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eficiência na gestão pública. Além destas questões, os defensores do regionalismo 

acreditam que: “A criação de governos regionais politicamente autônomos seria 

responsável por profunda renovação social e política no país” (ALLUM,1974, apud. 

PUTNAM, 2002, p.36). 

 A regionalização torna evidente a diferença entre regiões, inclusive as 

diferentes formas de acesso aos recursos do governo central. Por um lado os 

sulistas dependem de estratégias verticais, por meio de influência direta ao governo 

nacional, por outro, os nortistas, mais desenvolvidos, recorrem à ação coletiva e 

horizontal, conduzida de forma regional56. 

 A maioria dos recursos regionais continuava a ser distribuída pelo governo 

central, porém as regiões têm relativa autonomia, pois podem criar secretarias 

setoriais e gerir programas de subsídios. Em geral, os recursos pertencem aos 

Fundos Europeus. As regiões formulam planos de urbanização, organizam 

cooperativas e creches. Têm, ainda, o poder de conceder licenças de funcionamento 

de diversas atividades, desde serviços a controle urbano. Além do que, as leis 

formuladas regionalmente abrangem as áreas de saúde, habitação, planejamento 

urbano, agricultura e obras públicas. No sul, as atividades da Cassa per il 

Mezzogiorno, responsável pela aplicação de grandes investimentos públicos, era 

acompanhada por representante dos governos regionais, que tinham maior poder 

para promover o desenvolvimento econômico e social do seu território. Algumas 

regiões tiveram bons resultados em determinadas áreas e outras não. Fato 

instigante, uma vez que todas as regiões têm governos idênticos e recebiam 

recursos semelhantes. 

De fato, na maior parte dos anos 70 e 80, avolumaram – se em quase toda 

parte as dotações não utilizadas que eram transportadas de um exercício 

para outro, já que os recursos canalizados para as regiões excediam sua 

capacidade administrativa (PUTNAM, 2002, p. 41). 

                                                
56 Ver Item 2.1.2.1 - Política de Desenvolvimento Regional na Itália. 
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Deste modo, Putnam propõe uma avaliação multifacetada de desempenho e 

considera quatro requisitos57: (1) Abrangência, que significa empreender reformas 

inovadoras e considera todas as políticas setoriais; (2) Internamente coerente, que 

significa compatibilidade entre os vários indicadores operacionais de desempenho; 

(3) Confiável, que significa bom governo durante vários anos e (4) Governo avaliado 

positivamente pelos eleitores e líderes comunitários (PUTNAM, 2002, p.77). 

 Os quatro requisitos são avaliados a partir de 12 indicadores de eficácia 

governamental e aplicados em todas as 20 regiões, considerando as correlações 

que existem entre eles e se estas permanecem estáveis ao longo do tempo. Por fim, 

estas avaliações, região por região, são submetidas à opinião dos eleitores e líderes. 

Deste modo, as avaliações comparativas, acrescidas das opiniões das comunidades 

compreendem o êxito ou o fracasso das instituições regionais. Avaliar o 

desempenho dos governos significa analisar também as políticas, os programas e 

ainda, a sua eficácia em solucionar problemas e executar ações. Assim, Putnam 

propõe organizar os 12 indicadores em 03 grupos: (1) Continuidade Administrativa; 

(2) Deliberação sobre as Políticas e (3) Implementação das Políticas: capacidade 

para executar as políticas setoriais. O autor entende que, isoladamente, nenhum 

deles é suficiente para estabelecer uma classificação imparcial das regiões. 

Sintetizam-se os 12 indicadores no quadro 3.3. 

Quadro 3.3 
Síntese, por Grupo, dos 12 Indicadores do Desempenho Institucional 

Grupo Indicadores 
(1) Continuidade Administrativa � Estabilidade do gabinete; 

� Presteza orçamentária; 
� Serviços estatísticos e de informação. 

(2) Deliberação sobre as Políticas � Legislação reformadora; 
� Inovação Legislativa. 

(3) Implementação das Políticas 
Capacidade para executar políticas 
setoriais 

� Creches mantidas e funcionando; 
� Clínicas familiares mantidas e funcionando; 
� Instrumentos de política industrial; 
� Capacidade de efetuar gastos na agricultura; 
� Gastos com unidades sanitárias; 
� Habitação e desenvolvimento urbano; 
� Sensibilidade à burocracia (rapidez e clareza na 

prestação dos serviços) 
Elaboração: Suely Jucá Maciel 
Fonte: Putnam (2002, p. 79-86). 

                                                
57 Na metodologia estatística estes quatro requisitos correspondem a: (1) Validade aparente, os indicadores parecem aferir 
aspectos importantes do desempenho institucional; (2) Validade interna, os indicadores estão inter-relacionados de modo 
intangível, o que nos permite combiná-los num só índice; (3) Precisão comprovada, o índice mantém-se relativamente estável 
ao longo do tempo e (4) Validade externa, os números do índice estão estreitamente relacionados com os indicadores de 
desempenho institucional independentes (PUTNAM, 2002, p.219).
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 Observa-se que os indicadores de desempenho institucional evidenciam o 

desempenho do administrador quanto ao gerenciamento e implementação do 

conjunto de políticas em prol do desenvolvimento sustentável das regiões italianas. 

Assim, em termos absolutos, são notáveis as diferenças nos níveis de desempenho 

revelados pelos indicadores. Porém, analisando e comparando os resultados, 

observa-se uma notável coerência entre os 12 indicadores de desempenho 

institucional. As regiões que possuem gabinetes estáveis aprovam seus orçamentos 

dentro do prazo, utilizam seus recursos conforme o planejado e introduzem novas 

leis; costumam ser as mesmas que oferecem boas creches e clínicas familiares. 

Estas são as mesmas que têm um planejamento urbano detalhado, concedem 

empréstimos aos agricultores e respondem prontamente às cartas que lhes enviam 

os cidadãos.  

 Com base nesses 12 indicadores, Putnam e seus colaboradores elaboraram 

um índice sintético do desempenho institucional, relacionado com cada indicador. De 

modo geral, esta técnica reduz o impacto de uma só aferição e atesta os dados de 

forma abrangente e coerente. O desempenho institucional é também analisado em 

relação às regiões. Assim, aquelas que obtêm bons resultados em maior quantidade 

de indicadores são as que apresentam o melhor desempenho regional. No caso, a 

Região de Emilia - Romagna é o destaque positivo, enquanto que, as Regiões da 

Calábria e Molise são as que apresentam as maiores fragilidades no desempenho 

institucional. 

O índice sintético reflete diferenças importantes e congruentes no tocante ao 

desempenho institucional. Analisa-se se estes resultados são compatíveis com a 

avaliação dos diversos atores regionais: correspondem à visão que estes têm de 

seus governos regionais? Assim, Putnam e seus colaboradores aplicaram um 

conjunto de questionários no período entre janeiro de 1977 a dezembro de 1988. 

Conclui-se que o índice de desempenho institucional, já analisado, é bastante 

condizente com o julgamento dos atores regionais e do eleitorado em geral. A 

eficácia e a sensibilidade, dois parâmetros fundamentais de qualquer governo 

democrático, mostram-se realmente interligadas. Assim, governos regionais que 
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adotam leis inovadoras são os mesmos que implementam seus orçamentos 

conforme o planejado, constroem creches, executam bem as ações de saúde e 

habitacionais, entre outras. Estes são reconhecidos, pelos seus cidadãos, como 

bons governos e que servem ao interesse comum. A partir destas análises, a região 

que mais se destaca positivamente é novamente a Emilia – Romagna e as que têm 

piores indicadores são a Campânia e a Calábria.  

 Putnam conclui que certos governos regionais foram mais bem sucedidos, 

mais criativos em suas políticas e mais eficientes-eficazes na execução dessas 

políticas do que outros. Essas diferenças mantiveram-se estáveis por mais de duas 

décadas. Assim, certas regiões são mais bem governadas do que outras, mesmo 

que os seus governos tenham a mesma estrutura básica, os mesmos recursos 

jurídicos e financeiros. Para o autor, a eficácia institucional é determinante para o 

bom desempenho governamental. Assim, o questionamento dos cientistas políticos, 

bem como dos cidadãos, é entender as razões determinantes do melhor ou pior 

desempenho de uma região. 

 Os estudos de Putnam e sua equipe avançam ao longo de vinte anos, 

tentando explicar o que determina o bom e o mau desempenho institucional. São 

elaboradas diversas análises dos dados coletados nas 20 regiões do território 

italiano. O estudo considera as seguintes possibilidades para o bom desempenho: 

(1) Modernidade socioeconômica e (2) Grau de participação cívica da comunidade. 

Porém, as principais questões são: (1) Por que certas regiões são mais cívicas do 

que outras? (2) Qual a origem da comunidade cívica? e (3) Quais as relações entre 

capital social e desempenho institucional? 

3.2 ROTEIRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPARATIVOS 

 Este TCM não pretende aprofundar a análise do trabalho de Putnam sobre o 

desempenho institucional das regiões italianas, as origens da comunidade cívica, 

capital social e sua influência no desenvolvimento institucional e, sim, propor um 

modelo de avaliação para o PGM, elaborado a partir dos indicadores utilizados na 

análise da política regional italiana. O quadro 3.4 apresenta os elementos 

identificados da política regional italiana, selecionados a partir de suas semelhanças 
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com o PGM. Deste modo, pretende-se identificar sinais da interiorização do 

desenvolvimento e da cooperação regional. Aos elementos selecionados não serão 

aplicadas cargas fatoriais, nem serão elaborados índices sintéticos, nem muito 

menos serão estabelecidas as correlações idealizadas por Putnam e seus 

companheiros com as análises simultâneas: (1) Desempenho institucional e 

modernidade econômica; (2) Desempenho Institucional e comunidade cívica; (3) 

Clientelismo e comunidade cívica, entre outros. 

 O Roteiro de Identificação dos Elementos Comparativos apresenta um 

conjunto de elementos identificados no estudo de Putnam (2002), organizado em 05 

grupos, de I a V, que contemplam os temas relevantes analisados no estudo das 20 

regiões italianas e possibilitam uma aferição parcial do PGM quanto aos seus 

objetivos iniciais. Uma análise mais completa e estruturada do PGM exigiria uma 

maior disponibilidade de elementos de comprovação, uma maior fundamentação 

teórico-metodológica e, principalmente, um maior período de observação do 

Programa. Com isto, não se pretende, nesta etapa do trabalho, alcançar resultados 

conclusivos e, sim, resultados intermediários de análise, destacados no quadro 3.4, 

em que a primeira coluna apresenta os elementos de análise da política regional 

italiana, selecionados a partir de suas semelhanças com o PGM. A segunda 

apresenta os elementos do PGM que se pretende destacar neste trabalho e que têm 

algum tipo de relação com o que foi explicitado na primeira coluna. 
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Quadro 3.4 
Roteiro de Identificação de Elementos Comparativos:

Política Regional Italiana e Programa Governo nos Municípios 

Elementos de Putnam para a Itália (1970-1990) Elementos do PGM (1999 -2005) 

I – Perfil da Política Regional I – Perfil da Política Regional - Planos Plurianuais 
Estaduais 

II - Gastos por Setor II - Gastos por Setor e  Investimentos estaduais por 
RDs  

III - 12 indicadores de Desempenho Institucional  III – 06 Indicadores do Desempenho Regional  
• Estabilidade do Gabinete 
• Presteza Orçamentária 
• Serviços estatísticos e de informática 
• Legislação Reformadora 
• Inovação Legislativa 
• Creches 
• Clínicas Familiares 
• Instrumentos de Política industrial 
• Capacidade de efetuar gastos na agricultura 
• Gastos com unidades sanitárias local 
• Habitação e Desenvolvimento urbano 
• Sensibilidade da burocracia  

A – Evolução do PIB das 12 Regiões de 
Desenvolvimento: 04 Estudos. 
B - Evolução do crescimento populacional (1998-2003) 
C – Rede de Proteção Social 
D - Rede de Atuação Local: Trabalho e Qualificação 
E - Rede de Atuação Local: Formação Técnica e 
Superior 
F-  Inovação legislativa: Leis de Criação das Regiões 
de Desenvolvimento; Lei de Consórcios, federal e 
estadual , Lei ambiental estadual (Anexo B) 

IV- Comunidade Cívica IV – Comunidade Cívica  
• Participação cívica 
• Igualdade política 
• Solidariedade, confiança e tolerância 
• Associações:estruturas sociais de 

cooperações 
Vida social e política na comunidade cívica 
Sindicatos 
• Igreja e religiosidade 
• Partidos 
• Atitudes cívicas 
Tradições de participação cívica - Força dos 
partidos de massa 
• Quantidade de cooperativas 
• Afiliação a sociedade de mútua assistência 
• Comparecimentoàs urnas 
• Associações locais fundadas antes de 1860 

A - Fóruns PGM por RDs 
B - Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Sustentável (Evolução 1998-2006) 
C - Modelos associativos supramunicipais em 
Pernambuco por RD 

V. Outros Instrumentos metodológicos V. Outros Instrumentos metodológicos 
• Sondagem de conselheiros regionais 
• Sondagem de líderes comunitários 
• Sondagem, por via postal, de líderes 

comunitários 
• Sondagem de opinião pública 
• Estudos de caso institucional-políticos 
• Análise Legislativa 
• Estudos de caso sobre planejamento regional 
• Experiência de contato com o cidadão 
• Estudo especial sobre Friuli-Veneza Giulia  

A - Estudo do impacto socioeconômico de obras 
âncoras estratégicas. Exemplo: Agreste Central (BR-
232) 
B - Planejamento Regional, Territorial e Municipal 
C – Fortalecimento Institucional: Gestão de Municípios 

Elaboração: Suely Jucá Maciel 
Fonte: Putnam (2002, p.79-199) e PGM 
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CAPÍTULO 4 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA GOVERNO NOS MUNICÍPIOS 

4.1 PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

4.2 ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO DESEMPENHO REGIONAL

4.2.1 Perfil da Política Regional, Planos Plurianuais Estaduais 

4.2.2 Gastos por Setor e Investimentos Estaduais por RD 

4.2.3 06 Indicadores do Desempenho Regional 

4.2.4 Comunidade Cívica 

4.2.5 Outros Instrumentos Metodológicos 

4.2.6 Síntese dos Elementos de Avaliação 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA GOVERNO NOS 

MUNICÍPIOS 

  Espera-se que os elementos selecionados para a análise do PGM respondam 

parcialmente às diretrizes formuladas em 1999: (1) Planejar de forma participativa e 

descentralizada: valorização dos fatores ambientais, características de produção e 

da cultura local e regional; (2) Priorizar as ações estratégicas regionais, focalização 

em projetos supramunicipais, estruturadores do desenvolvimento regional e de 

grande impacto nas atividades produtivas locais; (3) Ampliar a rede de proteção 

social para todos os municípios; (4) Favorecer o ambiente propício a uma cultura 

regional; (5) Fortaler os municípios, através da capacitação de gestores locais, apoio 

e elaboração de planos regionais e planos diretores municipais.  

 A primeira parte deste item conceitua e descreve o processo de interiorização 

do desenvolvimento e a segunda aponta, a partir dos elementos selecionados no 

roteiro do quadro 3.4, os elementos da comprovação do desempenho regional. 

Ressalta-se que este trabalho não tem por objetivo uma avaliação ampla do PGM e, 

sim, destacar, a partir de alguns resultados, a importância do planejamento regional 

para Pernambuco e como ele contribui para o desenvolvimento do Estado. Outro 

fato determinante é a referência conceitual e metodológica apreendida no estudo da 

obra de Putnam (2002). 

4.1 PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 No item 2.3, Trajetória do Planejamento Regional de Pernambuco, observa -

se que desde 1968, no estudo elaborado por Andrade et al., já era apontada a 

existência de propostas relativas a uma política de apoio ao desenvolvimento 

industrial do interior. O estudo aponta as cidades de Petrolina, na RD São Francisco, 

Salgueiro, na RD Sertão Central, Arcoverde, na RD Moxotó, Garanhuns, na RD 

Agreste Meridional e Caruaru, na RD Agreste Central, como de grande potencial de 

atração de investimentos privados. No quadro 2.3, Regionalizações de Pernambuco, 

verifica -se o conjunto de propostas que buscam o desenvolvimento do Estado pela 
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valorização das oportunidades existentes nas diversas regiões pernambucanas. 

Algumas apresentam marcadamente o conceito de pólo de desenvolvimento e 

políticas de incentivos à localização de atividades e empresas.  

 Em 1999, o PGM, em consonância à tendência européia e de outros estados 

brasileiros, tem por estratégia o desenvolvimento local e regional, com a valorização 

das aglomerações espontâneas e dos atributos endógenos do território. A 

regionalização proposta contempla os APLs e seus territórios produtivos e o 

processo de trabalho é formatado a partir de fóruns regionais. Deste modo, são 

identificadas as potencialidades e entraves do desenvolvimento local e definidos os 

investimentos para os projetos âncoras de apoio à infra-estrutura produtiva (Quadro 

4.1), além da identificação e reconhecimento do capital social, estímulo ao 

empreendedorismo, ao sistema de inovação, ao fortalecimento da identidade cultural 

e regional, elementos fundamentais à estratégia.  

Estes são pontos que conduzem ao modelo endógeno da organização do 

território, com resultados de longo prazo, que implica em alto nível de compreensão 

do local. Para Amaral Filho (1999), não há uma política única para os APLs, cada 

caso é um caso. Pois, a política de desenvolvimento local depende de políticas 

federais, industriais, de inovações tecnológicas e, principalmente, de um arranjo 

institucional de parceiros com soluções complementares a esta. Como exemplificado 

no modelo das Agências de Desenvolvimento Regional, item 2.1.3. 

 O PGM implanta, como base da política de desenvolvimento, uma ampla rede 

de proteção social e de educação, que se completa com a atuação local dos Centros 

Tecnológicos58, Agências do Trabalho59, Unidades Técnicas do Renascer60 -UTRs, 

Unidades do Sistema S (Senai, Sebrae, Senac e Sesc), Universidades Federais, 

Universidade Estadual de Pernambuco e universidades particulares. Além dos 

Centros de Referência de Ensino Técnico (Cefet), e Centros de Ensino 

Experimental.  

                                                
58 Os Centros Tecnológicos estão implantados nas RDs detentoras dos mais significativos Arranjos Produtivos: como Gesso, 
Vitivinicultura, Confecção e Derivados de Leite.
59 As 20 Agências do Trabalho de Pernambuco estão distribuídas nas diversas RDs do Estado. Elas promovem a 
intermediação de trabalhadores junto às empresas. Seleciona e prepara os trabalhadores para as vagas ofertadas.
60 As 08 UTRs são escritórios locais , distribuídos nas RDs, com equipes técnicas multidisciplinar orientadas no sentido de 
garantir a articulação dos projetos do PCPR/Renascer. 
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A interiorização da educação é ampliada com o Programa Estratégico de 

Educação Profissional, que envolve toda a Rede com uma ampla oferta de cursos 

relativos às economias locais. Segundo Soares (2005), o PGM apresenta uma 

estratégia correta ao priorizar investimentos âncoras para alcançar as 

potencialidades das diferentes regiões do Estado. Os dados oficiais, detalhados no 

item 4.2, apontam que a desconcentração da infra-estrutura potencializa os arranjos 

produtivos e fortalece as economias locais. Constatação observada: (1) Tendência 

de crescimento na participação das regiões do interior na composição do PIB 

Estadual, e principalmente, pela maior variação acumulada e crescimento nas 

regiões do São Francisco e Pajeú, entre outras, conforme demonstrado no mapa 4.1 

e (2) Tendência à diminuição da razão entre o maior e o menor PIB das 

mesorregiões de Pernambuco, (Tabela 4.4). 

 O quadro 4.1 apresenta os principais Projetos Âncoras, priorizados a partir 

dos Fóruns Regionais, realizados no interior do Estado (Mapa 4.6). Destacam-se os 

da Duplicação da BR-232 (eixo principal de acesso ao interior), da Estrada da Uva e 

do Vinho (RD São Francisco), dos Centros Tecnológicos e Agências do Trabalho. Na 

RD Pajeú é priorizada a execução de pequenos trechos de estradas, objetivando o 

escoamento da produção e a dinamização das economias locais. Neste caso, a 

implantação da conexão Flores-Triunfo e a restauração do Cine-Teatro Guarani têm 

o objetivo específico de potencializar o turismo, valorizar o patrimônio edificado e 

cultural do município de Triunfo. As ações de promoção do turismo são 

complementadas pelo Circuito do Frio61, programação cultural e turística, em 05 

cidades serranas: Triunfo, Garanhuns, Gravatá, Taquaritinga do Norte e Pesqueira. 

O impacto da duplicação da BR-232 começa a ser visível nos municípios do 

Agreste, principalmente os de Caruaru, Bezerros e Gravatá, conforme demonstrado 

no estudo socioeconômico apresentado no item 4.2.5. Os resultados apontam para 

um impacto positivo sobre os territórios mais articulados e com arranjos produtivos 

mais estruturados, com organizações e instituições fortes, como exemplo a 

                                                
61 O Circuito do Frio é uma iniciativa do Governo de Pernambuco que, em parceria com os Municípios de Garanhuns, 
Pesqueira, Gravatá, Triunfo e Taquaritinga do Norte, promovem um conjunto de eventos culturais, nos meses de julho e 
agosto. O Circuito acontece desde 1998. 
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Valexport, na Região do São Francisco, o Sindusgesso, na Região do Araripe, e o 

Sindeveste, nas Regiões do Agreste Central e Setentrional, territórios que têm 

condições de ampliar e diversificar a produção em diversas escalas: local, regional, 

nacional e internacional. 

Quadro 4.1 
Projetos Âncoras implementados por Regiões de Desenvolvimento 

(2000/2003) 

RD Projetos Âncoras 

Metropolitana Triplicação da PE-015, Porto Digital, Ampliação do Aeroporto dos Guararapes, Agências do Trabalho 
(Olinda, Camaragibe,Cabo, Recife) e Expansão do Porto de Suape. 

Mata Sul Promata, Prodetur, Recuperação da malha viária, acesso às praias do Litoral Sul. 
Mata Norte Promata, Recuperação da malha viária, acesso às praias do Litoral Norte. Agência do Trabalho 

Paudalho, Goiana,Nazaré da Mata). 
Agreste 
Setentrional 

Adutoras de Jucazinho, Palmeirinha e Feira Nova, Circuito do Frio em Taquaritinga do Norte, Centro 
Tecnológico da Confecção, Agência do Trabalho ( Sta. Cruz do Capibaribe). 

Agreste 
Central 

Duplicação da BR-232, Adutoras de Jucazinho, Centro Tecnológico da Confecção, Circuito do Frio: 
Gravata e Pesqueira, Agência do Trabalho (Pesqueira, Bezerros e Caruaru). 

Agreste 
Meridional 

Programa do Leite e ações voltadas para o fortalecimento da cadeia produtiva do leite. 
Ações de melhoria da infra-estrutura para o desenvolvimento rural , Plano Integrado de 
Desenvolvimento Local- PIDL/ Renascer, Agência do Trabalho (Garanhuns). 

Moxotó Ações de melhoria da infra-estrutura para o desenvolvimento rural, Plano Integrado de 
Desenvolvimento Local – PIDL/ Renascer. Implantação das conexões entre municípios: Ibimirim, 
Manari, ligação com a Região de Itaparica. Adutoras de Arcoverde e Sertânia. 

Pajeú Infra-estrutura viária de conexão entre municípios (Flores – Triunfo) e com a Paraíba, Ações de 
Melhoria da infra-estrutura para o desenvolvimento rural, Restauração do Cine-Teatro Guarani, 
Circuito do Frio. 

Sertão  
Central 

Infra-estrutura viária de conexão com a Região do São Francisco pela PE-555 e com o Estado do 
Ceará, através do município de Cedro, Ações de melhoria da infra-estrutura para o desenvolvimento 
rural (Renascer), Agência do Trabalho ( Salgueiro).

Itaparica Implantação e pavimentação das PE-345 e 374, Ações de melhoria da infra-estrutura para o 
desenvolvimento rural.  

São 
Francisco 

Agência do Trabalho (Petrolina), Centro Tecnológico da Uva e do Vinho, Adutora de Afrânio-
Dormentes, Estrada da Uva e do Vinho (PE-574) 

Araripe Infra-estrutura viária Rodovia do Gesso, Adutora do Oeste, Centro Tecnológico do Gesso. 
Fonte: Agência Condepe / Fidem (2003) 

 Para Marinho (2006), “A territorização da política industrial através dos APLs 

resgata a política de desenvolvimento dos macro economistas”62. Nesta ótica, a 

política industrial é inserida em um conjunto de ações ou estratégias voltadas ao 

desenvolvimento local, conceituado no Capítulo 1, ao citar Castells, Llorens e 

Boisier, e no item 2.4, que descreve a experiência de Pernambuco. Para Veiga 

(2005), o século XX mostra que o Estado pode induzir a interiorização do 

desenvolvimento. Mas, a eficiência desse tipo de ação não está provada: “Não há 

evidências científicas de que o custo social dos incentivos à localização das 

atividades e de empresas seja inferior ao das migrações impulsionadas por 

                                                
62 Palestra proferida pelo Secretário de Planejamento do Estado Cláudio Marinho no Seminário Pernambuco: interiorização 
do desenvolvimento, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Recife, 14 de junho de 2006.
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aglomerações espontâneas, ou selvagens” (VEIGA, 2005).  No caso de 

Pernambuco, o Governo Estadual propõe políticas de incentivos fiscais e de atração 

de novas indústrias – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco, ao tempo em 

que avança nas políticas de apoio ao desenvolvimento local e regional - PGM. 

 Em relação às políticas de desenvolvimento local, objeto deste TCM, 

destacam-se que programas de desenvolvimento local e regional se apóiam em 

critérios de valores endógenos, de capital social, de eqüidade, de vantagens 

distributivas e ambientais, e o conceito apresentado no item 2.1.2.1, sobre a Política 

de Desenvolvimento Regional na Itália, traz o exemplo da Terceira Itália e evidencia 

os temas “redes”, “meios inovadores” e “efeitos de proximidade” (ABROMOVAY, 

2001). 

 Considera-se que o processo de interiorização do desenvolvimento em 

Pernambuco começa a ser sinalizado pelo: (1) Resultado do avanço da interação 

social – conselhos, consórcios e associações; (2) Capacidade dos indivíduos, das 

empresas e das organizações em promover e dinamizar as atividades produtivas 

nos diversos territórios; (3) Crescimento anual do PIB regional (1998-2003) e (4) 

Análise da razão entre o maior e o menor PIB das mesorregiões em Pernambuco.  

Deste modo, supõe-se que a estratégia de desenvolvimento local para 

Pernambuco, formulada pelo PGM, contribui para estimular a diversidade da base 

econômica local e favorece a expansão de empregos, serviços e comércio. Além do 

fortalecimento da governança local, pela cooperação e pactuação de atores por um 

projeto coletivo de desenvolvimento que considera os valores locais, as dimensões 

micro econômicas e territoriais. Ao tempo em que valoriza a política macro 

econômica de atração dos grandes investimentos, principalmente a partir das 

vantagens competitivas identificadas na RD Metropolitana (REYNALDO, 2005). 
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4.2 ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 Os elementos do PGM de comprovação do desenvolvimento regional, 

selecionados a partir do estudo de Putnam (2002) para a Itália, estão apresentados 

ao lado das diretrizes formuladas, quando da concepção do PGM. Assim, cria-se 

uma matriz com possibilidade de avaliar os avanços e os limites do modelo de 

planejamento adotado desde 1999 e responder aos questionamentos: A 

regionalização proposta no PGM apóia o desenvolvimento local em Pernambuco? 

Ela só é suficiente para promover a interiorização do desenvolvimento? 

Quadro 4.2
Diretrizes Estratégicas e Elementos do PGM Identificados 

Elementos de Putnam para Itália (1970-
1990) Elementos do PGM (1999 /2005) Diretrizes Estratégicas 

do PGM (1999) 
I - Perfil da Política Regional I - Perfil da Política Regional - Planos 

Plurianuais Estatuais 
II - Gastos por setor II - Gastos por setor e Investimentos 

estaduais por RDs  
III - 12 indicadores de Desempenho Institucional: III – 06 Indicadores do Desempenho 

Regional  
• Estabilidade do Gabinete 
• Presteza orçamentária 
• Serviços estatísticos e de informática 
• Legislação reformadora 
• Inovação legislativa 
• Creches 
• Clínicas familiares 
• Instrumentos de política industrial 
• Capacidade de efetuar gastos na agricultura 
• Gastos com unidades sanitárias local 
• Habitação e desenvolvimento urbano 
• Sensibilidade da burocracia  

A – Evolução do PIB das 12 Regiões de 
Desenvolvimento (04 estudos). 
B - Evolução do crescimento populacional 
(1998-2003) 
C - Rede de Proteção Social 
D - Rede de Atuação Local: Trabalho e 
Qualificação 
E - Rede de Atuação Local: Formação 
Técnica e Superior 
F - Inovação legislativa: Lei de criação das 
Regiões de Desenvolvimento; Lei de 
Consórcios, federal e estadual , Lei 
Ambiental Estadual (Anexo B). 

(1) Planejar de forma 
participativa e 
descentralizada: 
valorização dos fatores 
ambientais, 
características de 
produção e cultura local e 
regional. 
(2) Priorizar as ações 
estratégicas regionais, 
focalização em projetos 
supramunicipais e 
estruturadores do 
desenvolvimento regional 
e de grande impacto nas 
atividades produtivas. 
(3) Ampliar a rede de 
proteção social para 
todos os municípios. 

IV- Comunidade Cívica IV – Comunidade Cívica  
• Participação cívica 
• Igualdade política 
• Solidariedade, confiança e tolerância 
• Associações:estruturas sociais de 

cooperações 
• Vida social e política na comunidade cívica 

Sindicatos: (1) Igreja e religiosidade 
      Partidos; (2) Atitudes cívicas(3)Tradições de 

participação cívica 
� Força dos partidos de massa:(1) Quantidade 

de cooperativas; (2)Afiliação a sociedade de 
mútua assistência;(3) Comparecimento às 
urnas; (4) Associações locais fundadas antes 
de 1860 

A - Fóruns PGM por RDs 
B - Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável (Evolução 
1998-2006) 
C - Modelos associativos supramunicipais 
em Pernambuco, por RD 

(1) Planejar de forma 
participativa e 
descentralizada: 
valorização dos fatores 
ambientais, 
características de 
produção e cultura local e 
regional. 

(4) Favorecer o ambiente 
propício a uma cultura 
regional 
  

V. Outros Instrumentos metodológicos V. Outros Instrumentos metodológicos 
• Sondagem de conselheiros regionais,líderes 

comunitários, 
• Sondagem via postal de líderes comunitários; 

Sondagem de opinião pública 
• Estudos de caso institucional-política /Análise 

Legislativa 
• Estudos de caso sobre planejamento 

regional; Estudo especial Friuli-Veneza Giulia 

A - Estudo do impacto socioeconômico de 
obras âncoras estratégicas. Exemplo: 
Agreste Central 
B - Planejamento Regional Territorial e 
Municipal 
C – Fortalecimento Municipal: Gestão de 
Municípios. 

(5) Fortalecimento dos 
municípios com 
capacitação dos gestores 
locais e 

(6) Apoio à elaboração 
dos Planos Territoriais, 
Regionais e Municipais 

Fonte: Putnam (2002, p.79-199) e PGM 
Elaboração: Suely Jucá Maciel 
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Os itens apresentados a seguir avaliam, a partir dos elementos identificados 

(Itens I a V), o desempenho do PGM quanto às diretrizes formuladas em 1999: 

– (Item I) - Perfil da Política Regional: demonstra-se, pela concepção, metodologia e 

formulação dos PPAs, responde à diretriz (1) Planejar de forma participativa e 

descentralizada tem como prova o resultado da inclusão de 53,39% das propostas 

regionais no PPA. (Tabela 4.1). 

– (Item II) – Gasto por Setor, é apresentado pelo acompanhamento dos 

investimentos regionais por setor, no período de 1999 a 2003; persegue-se o 

atendimento à diretriz (2) Priorizar as ações estratégicas regionais com focalização 

em projetos supramunicipais e estruturadores do desenvolvimento regional. 

– (Item III) – 06 Indicadores de Desempenho Regionais, que pretendem demonstrar, 

a partir de algumas evidências, sinais da interiorização do desenvolvimento e da 

descentralização das ações públicas promovidas pelos Governos Federal e 

Estadual, com o apóio dos municípios e do setor privado, indicadores relacionados 

às diretrizes (1) Planejar de forma participativa e descentralizada: valorização dos 

fatores ambientais, características de produção e cultura local e regional. (2) 

Priorizar as ações estratégicas regionais, focalização em projetos supramunicipais e 

estruturadores do desenvolvimento regional e de grande impacto nas atividades 

produtivas e (3) Ampliar a rede de Proteção Social para todos os municípios. 

– (Item IV) – Comunidade Cívica, é tratado neste TCM a partir do demonstrativo e 

espacialização dos Fóruns Regionais do PGM, do avanço da criação de Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento e os Consórcios Regionais, os indicadores 

selecionados pretendem comprovar as diretrizes (1) Planejar de forma participativa e 

descentralizada: valorização dos fatores ambientais, características de produção e 

cultura local e regional e (4) Favorecer o ambiente propício a uma cultura regional. 

– (Item V) – Outros Instrumentos Metodológicos, nomeia uma série de iniciativas, 

estudos e planos, com a pretensão de demonstrar o esforço do atendimento às 

diretrizes (5) Favorecer o ambiente propício a uma cultura regional e (6) Apoio à 

elaboração dos Planos Territoriais, Regionais e Municipais. 

- Síntese da análise e comprovação dos elementos selecionados com resultados 

regionais. 
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4.2.1 Perfil da Política Regional - Planos Plurianuais Estaduais  

 Os dois últimos Planos Plurianuais do Estado de Pernambuco: (2000-2003) – 

Mudança e Desenvolvimento e (2004-2007) – Desenvolvimento com Inclusão Social, 

foram elaborados numa perspectiva da construção de uma nova proposta de gestão 

pública, com base em um modelo de desconcentração dos investimentos e de 

descentralização da ação de Governo, que se consolidaram como estratégia geral 

de Governo, dando início a um novo ciclo administrativo em Pernambuco (SOARES, 

2005). 

 Assim, o desafio consiste em aproveitar uma conjuntura política favorável 

para inovar fortemente na construção de um novo modelo de formulação e execução 

de políticas públicas. A Lei nº 11.725, de 23 de dezembro de 1999, do Plano 

Plurianual (2000-2003), estabelece a regionalização do Estado de Pernambuco e 

formula a estratégia de desenvolvimento local. Na aprovação do PPA (2004-2007) é 

instituída a 12ª região, para atendimento da demanda regional de desmembrar a RD 

Pajeú-Moxotó em duas unidades: RD Pajeú e RD Moxotó. 

 A tabela 4.1 demonstra como ocorreu o aproveitamento das propostas 

priorizadas nos Fóruns Regionais que configuram o PPA (2000-2003). Em muitas 

regiões, mais do que a inclusão de uma lista de prioridades para o orçamento, 

considera-se relevante o envolvimento público-privado e as propostas que têm 

abrangência e impacto regional, o que fortalece o conceito de região. Para Soares 

(2005, p.63-65), o grande diferencial desse processo, além da inclusão das 

propostas prioritárias nos PPAs estaduais, foi ter conseguido concluir e aprovar os 

Planos de Ação Regional ( PPA-2000-2003) e os Planos de Inclusão Social (PPA 

2004-2007), o que significa um Plano Plurianual para cada região. Assim, torna-se 

evidente que a estratégia de desenvolvimento local proporciona mais transparência 

para o acompanhamento das ações acordadas. Os Planos regionais são distribuídos 

aos atores locais de todas as regiões do Estado e passam a ser instrumento de 

trabalho da equipe do Governo Estadual. 
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Tabela 4.1
Número de Propostas Incluídas no PPA (2000-2003) 

PROPOSTAS INCLUIDAS NO PPA Região De 
Desenvolvimento Nº de Municípios Nº de Propostas 

Prioritárias 
Nº % 

Metropolitana  14 63 60 95.23 

Mata Norte 19 69 38 55.00 

Mata Sul 24 76 40 52.63 

Agreste Setentrional 19 55 22 40.00 

Agreste Central 26 77 38 49.39 

Agreste Meridional 26 35 21 60.00 

Pajeú/ Moxotó 26 54 18 33.33 

Araripe 16 78 34 43.58 

Itaparica 07 53 25 47.16 

São Francisco 07 58 34 58.62 

TOTAL 184 618 330 53.39 

Fonte: Agência Condepe / Fidem (2002) 

 Após estudos de viabilidade técnica, elaborados pelas Secretarias Estaduais, 

são incorporadas, em média 53,39% das demandas regionais, viabilizadas no 

orçamento de cada órgão estadual ou em convênios federais e empréstimos 

internacionais. A RD Metropolitana, com a priorização para as obras de estruturação 

do Estado, teve mais de 95% de inclusão. Entretanto, destaca-se, na tabela 4.2, que 

o investimento per capita começa a sinalizar a tendência para a desconcentração 

dos investimentos para outras regiões do interior. 

4.2.2 Gastos por Setor e Investimentos Estaduais por RDs  

O Plano Plurianual (2000/2003) é elaborado de forma participativa e 

descentralizada, através do Programa Governo nos Municípios, que levanta as 

demandas regionais. Deste modo, o PPA regionaliza os investimentos, o que 

permite alocar os recursos por território, de acordo com as prioridades definidas pela 

sociedade. 
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Tabela 4.2 
Investimentos por Região de Desenvolvimento (2000-2003) 

Região De Desenvolvimento População 
(Em 2000) 

Recursos 
(R$) 

Investimento Por 
Habitante 

Metropolitana (1) 3.339.616 1.525.399.191,36 457,04 

Mata Norte 541.428 130.477.960,48 240,99 

Mata Sul 665.846 258.806.502,04 388,69 

Agreste Meridional 594.890 102.413.561,92 172,16 

Agreste Central (2) 935.207 564.741.980,93 603,87 

Agreste Setentrional 463.771 100.005.660,51 215,64 

Pajeú 297.494 100.014.946,19 336,19 

Moxotó 185.179 70.521.603,35 380,83 

Itaparica 116.574 33.265.349,28 285,36 

São Francisco 341.580 99.704.068,54 291,89 

Araripe (3) 277.362 94.259.648,77 339,84 

Sertão Central 159.397 45.534.781,81 285,67 
Total 7.918.344(4) 3.125.145.255,18 394,77 

Fonte: Agência Condepe / Fidem (2002) 
(1) No total dos recursos da RD Metropolitana, estão incluídos valores referentes às obras do Porto Suape e Aeroporto 

Internacional dos Guararapes, entre outras. 
(2) No total dos recursos do Agreste Central, estão incluídos os valores referentes à BR-232 (R$ 367 milhões).
(3) No total dos recursos do Araripe, estão incluídos os valores referentes à Adutora do Oeste. 
(4) No total da população não está computada a do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 

Na tabela 4.2 verifica-se que a maior concentração de investimentos por 

habitantes é a da Região Metropolitana (49%), seguida da Região Agreste Central 

(18%). Ambas as RDs, na totalização dos seus recursos, incluem aqueles relativos 

às ações de estruturação do Estado, como o Porto de Suape, o Porto Digital, o 

Aeroporto Internacional dos Guararapes e a Requalificação da BR-232. Por outro 

lado, a RD Mata Norte tem o segundo investimento per capita mais baixo, no 

período, porém os recursos alocados para o projeto piloto (05 municípios) do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de 

Pernambuco - Promata63, garantem o financiamento internacional do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID para as RDs Matas Norte e Sul (43 

municípios) e propõem o desenvolvimento local, pela diversificação econômica, 

reestruturação da agroindústria canavieira, além de ações de educação, saúde e 

habitabilidade. 

                                                
63 O Governo de Pernambuco assina o contrato do Promata com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento em 
junho de 2002 e conta investir o total de 150 milhões de dólares, a serem aplicados em 5 anos (40% contrapartida do Estado). 
O Promata contempla as duas RDs Mata Sul e Norte, com um total de 43 municípios. O Projeto Piloto do Promata foi 
fundamental como demonstrativo de ação conjunta durante o período de negociação. 
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 A Região Agreste Meridional tem investimento per capita mais baixo no 

período, pois as demandas atendidas de capacitação profissional, fortalecimento do 

associativismo, melhoramento/reativação de culturas agrícolas e pecuárias para 

aumentar a competitividade, entre outros, têm recursos inferiores aos demandados 

pelas grandes obras. A infra-estrutura social para a melhoria da renda e das demais 

condições de vida da população é ampliada no segundo PPA, com a implantação do 

Plano Integrado de Desenvolvimento Local para os 11 municípios contíguos de 

menor IDH do Estado (RD Agreste Meridional e RD Moxotó). O gráfico 4.1 apresenta 

a distribuição agrupada do total dos recursos das RDs por Blocos Setoriais. A 

análise italiana está explicitada por Putnam (2002, p.40). 

Gráfico 4.1 
Recursos Aplicados nas Ações Prioritárias  

por Blocos Setoriais (2000/2003)

38,65

14,75
14 ,74

12,50

11,05

2 ,27
2 ,22 2,21 1,59

0,02

Logística Águas

Social Habitabilidade (Habitação, Resíduos Sólidos, Etc.) 

Desenvolvimento Rural Educação

Saúde Segurança

Desenvolvimento Econômico Planejamento  

 Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social do Estado de Pernambuco (2002) 

A apresentação das ações prioritárias por setores permite a análise clara da 

distribuição dos recursos aplicados em investimentos. O setor definido por Logística 

(estradas, aeroportos e portos) absorveu mais de um terço do total. O setor Água 

14,75% e o Social 14,74%. Os componentes educação e saúde apresentam apenas 

os recursos utilizados como contrapartida aos recursos internacionais. Também não 

estão contabilizados os recursos relativos aos repasses constitucionais nas áreas de 

educação e saúde. 
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4.2.3  06 Indicadores do Desempenho Regional  

A – Evolução do PIB das 12 Regiões de Desenvolvimento

A metodologia de cálculo do PIB Municipal é desenvolvida pelo IBGE e pelos 

órgãos estaduais de estatística, a partir da identificação das variáveis e fontes de 

informação que permitem distribuir o Valor Adicionado Bruto – VAB das classes de 

atividades econômicas pelos municípios do Estado. Em Pernambuco, a Agência 

Condepe/Fidem desenvolve o produto PIB Municipal e o PIB por Regiões de 

Desenvolvimento, para subsidiar os gestores no conhecimento das atividades 

econômicas locais, principalmente quando da elaboração de políticas públicas de 

desenvolvimento. O método é o mesmo adotado para o cálculo do PIB Estadual. 

Com base nestes dados, são elaborados 04 estudos que sistematizam as diferentes 

análises do crescimento do PIB, a fim de identificar as evidências da diminuição das 

diferenças regionais e da interiorização do desenvolvimento. 

Estudo 01: Observa-se um discreto aumento na taxa de crescimento acumulada do 

PIB (1998-2003). 

A atualização anual do PIB permite o cálculo da taxa de crescimento acumulada no 

Estado e em cada Região, no período de 1998 a 2003 (Mapa 4.1). Observa-se que 

as Regiões do São Francisco, Pajeú, Moxotó e Agreste Setentrional têm a maior 

taxa de crescimento acumulada e que a Região da Mata Norte tem a menor taxa do 

Estado. 

Mapa 4.1
Crescimento anual médio do PIB (% aa) por RDs (1998-2003)

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006) 
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A tabela 4.3 apresenta, por RDs, os principais arranjos produtivos, PIB em 

milhões, PIB per capita, participação do PIB regional no PIB de Pernambuco e taxa 

de crescimento acumulada no período (1998-2003). 

Tabela 4.3 
Produto Interno Bruto-PIB, por Regiões de Desenvolvimento (2003) 

RDs 
Principais Arranjos Produtivos 

Locais 
PIB (2003 
(Milhões) 

PIB  
per capita 
(R$1,00) 

Part. % 
PIB / PE 

Crescimento médio 
do PIB % aa (1998-

2003) 

Metropolitana Ensino Superior, Varejo moderno, 
Informática, Serviços, Turismo 26.800 7.642 63,42 2,6 

Mata Norte Indústria Sucroalcooleira, Avicultura, 
Aqüicultura 2.197 3.948 5,20 0,2 

Mata Sul Indústria Sucroalcooleira, Turismo 
(praias), Avicultura, Fruticultura  2.341 3.439 5,54 0,6 

Agreste Meridional Laticínios, Turismo, Agricultura, 
Artesanato 1.726 2.833 4,08 3,1 

Agreste Central Têxtil e Confecção, Logística, Ind. 
extrativista, Turismo, Floricultura 2.967 3.057 7,02 2,2 

Agreste Setentrional Têxtil e Confecção, Fruticultura, 
Artesanato de tecido, Turismo 1.143 2.359 2,70 4,0 

Pajeú Caprinovinocultura, Cana-de-açúcar, 
Pecuária de corte, Avicultura 863 2.900 2,04 6,7 

Moxotó Caprinovinocultura, Prest. de Serviços,  
Indústria de doces, Apicultura 470 2.501 1,11 4,3 

Itaparica Caprinovinocultura, Aqüicultura, 
Agricultura Irrigada, Tec. Artesanal 666 5.568 1,58 0,7 

São Francisco Agricultura Irrigada, Vitivinicultura, 
Terciário Moderno 1.952 5.246 4,62 7,8 

Araripe Pólo Gesseiro, Caprinovinocultura, 
Mandioca, Apicultura 706 2.456 1,67 2,2 

Sertão Central Caprinovinocultura, Turismo, 
Apicultura 431 2.662 1,02 3,0 

PERNAMBUCO 42.261(1) 5,132 100,0 2,66 

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006) 
(1) O PIB (2003) de Pernambuco, de R$ 42,261 bilhões, representa a segunda posição na Região Nordeste e a oitava do 
Brasil. 

No gráfico 4.2 observa-se uma discreta variação do PIB dos municípios do 

Recife a favor dos municípios do interior do Estado. No gráfico 4.3, a RD 

Metropolitana apresenta uma variação a favor dos municípios de Ipojuca, Cabo de 

Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes que, situados próximos ao Recife, têm 

maior dinamismo. No interior do Estado, os municípios de maior porte têm maiores 

taxas de crescimento acumuladas do PIB, tais como Petrolina, Serra Talhada, Santa 

Cruz do Capibaribe, Arcoverde, Vitória de Santo Antão, Goiana e Caruaru.  

Acredita-se que estes dados são resultantes de fatores diversos, tais como 

investimentos focalizados em obras âncoras selecionadas (Quadro 4.1), ações das 

Redes de Atuação Local e da Rede de Proteção Social (Federal e Estadual). Vale 

considerar o desenvolvimento de uma moderna agricultura, que ocorre no interior do 

Estado com seus desdobramentos em atividades industriais, comerciais e de 

serviços, que consolidam os centros urbanos de médio porte, como Caruaru, 
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Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina. Estes centros urbanos são os 

mesmos já identificados na proposta de regionalização de 1987 (Mapa 2.5). 

Os gráficos 4.2, 4.3 e 4.4 expressam a tendência, no período de 1998 a 

2003, da interiorização da atividade produtiva e da desconcentração da RD 

Metropolitana. A partir da menor participação da cidade do Recife e do acréscimo na 

participação dos municípios metropolitanos, notadamente de Ipojuca, Cabo e 

Jaboatão. No gráfico 4.4, a participação do PIB do interior do Estado apresenta um 

discreto aumento em relação ao da RD Metropolitana.

Gráfico 4.2 
Participação % do PIB Metropolitano e do PIB do interior  

de Pernambuco (1998-2003)
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Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006) 
Elaboração: Marieta Baltar 

Gráfico 4.3
Participação % do PIB da Região Metropolitana no PIB de Pernambuco  

(1998-2003)
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Elaboração: Marieta Baltar 
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Gráfico 4.4
Taxa Média de Crescimento PIB de Pernambuco  

(1998-2003)
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Elaboração: Marieta Baltar 

Estudo 02: A Razão entre o maior e o menor PIB das 05 mesorregiões de 

Pernambuco, dados de 1998 e 2003. 

Apresenta-se o segundo estudo com o PIB Regional. Este tem por base o modelo da 

tabela 2.1 – Razão entre o maior e o menor PIB de Unidades Territoriais 

Selecionadas, apresentada na secção 2.1.1. No qual, o Brasil apresenta uma razão 

de 28,9 entre o maior e o menor PIB mesorregional, haja vista a dimensão 

continental do país e a enorme disparidade entre suas regiões. No caso de 

Pernambuco, a razão entre o maior e o menor PIB entre suas 05 Mesorregiões 

(10,85) é menor que o valor do Brasil (28,9). A razão, em 1998, era de 11,70,  o que 

demonstra uma tendência à desconcentração da economia. 

Tabela 4.4 
Razão entre o maior e o menor PIB das 05 Mesorregiões de Pernambuco 

1998 2003 Regiões de Desenvolvimento Mesorregiões 
PIB (milhões)R$ Part%PIB/PE PIB (milhões)R$ Part%PIB/PE

Metropolitana Metropolitana 15.828 63,79 26.800 63,42
Mata Norte e Sul Mata 2.878 11,60 4.538 10,74
Agreste Central, Setentrional, 
Meridional 

Agreste 3.396 13,69 5.835 13,80

Araripe, Sertão Central, 
Pajeú, Moxotó 

Sertão 1.353 5,44 2.470 5,84

S.Francisco,  Itaparica Sertão do S.Francisco 1.358 5,46 2.617 6,20
Total do Estado 24.811 100 42.261 100
Relação entre o maior e o menor PIB Mesorregional 11,70 - 10,85 -

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006) 
Elaboração: Maurílio Lima 
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Por fim, este estudo ressalta a importância da abordagem em múltiplas 

escalas, como detalhado no exemplo da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional, que ressalta a importância dada ao estudo das microrregiões e 

mesorregiões no Brasil, como estratégia para a redução das desigualdades 

regionais e a valorização das potencialidades de desenvolvimento das regiões 

brasileiras (ver item 2.2.1). Sinaliza-se, assim, uma tendência crescente do 

planejamento regional, em múltiplas escalas. 

Estudo 03: Incremento do PIB dos municípios pertencentes a Arranjos Produtivos 

Selecionados, período 2001 e 2003. 

O terceiro estudo com o PIB de Pernambuco tem por base os PIBs dos municípios 

com arranjos produtivos mais significativos. A metodologia consiste em, a partir de 

arranjos produtivos selecionados, agrupar os PIBs dos municípios e observar sua 

evolução no período de 2001 e 2003. Conforme está demonstrado no mapa 4.2 e 

tabela 4.5 a seguir. Como resultado, observa-se o incremento significativo na soma 

do PIB dos municípios do arranjo produtivo do gesso, da caprinovinocultura, da 

confecção, dos laticínios e da vitivinicultura. 

Mapa 4.2 
Arranjos Produtivos Locais – PIB dos Principais Municípios dos APLs 

Selecionados 

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006)
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Tabela 4.5 
Variação Acumulada do PIB dos Municípios onde estão localizados os 

APLs Selecionados 

Principais Municípios com APLs Selecionados/PIB (MILHÕES) 
Ano 

Gesso(1) Caprino (2) Confecção(3) Vitivinicultura(4) Lacticínios(5) 

2001 241 1.526 991 1.162 1.003 

2003 533 2.209 1.328 1.696 1.616 

Incremento % 121,0 44,8 34,0 50,0 61,1 

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006)  
Elaboração: Suely Jucá Maciel 
(1) Araripina, Ipubi, Trindade, Bodocó e Ouricuri 
(2) Afrânio, Dormentes, Parnamirim, Carnaubeira da Penha, Floresta, Tacaratu, Serra Talhada e Sertânia. 
(3) Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga. 
(4) Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista. 
Itaíba, Águas Belas, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sanharó, São Bento do Una, Cachoeirinha, Bom Conselho e Garanhuns. 

 Observa-se um maior incremento do PIB dos municípios onde está localizado 

o arranjo produtivo do gesso, seguido do PIB dos municípios dos laticínios e da 

vitivinicultura. Este TCM não tem por objetivo analisar as razões que levam a estes 

resultados. 

B - Evolução do crescimento populacional (1998-2005) 

Pernambuco apresenta, em 2000, uma densidade demográfica de 80,5 

hab/km2, quatro vezes maior do que a do Brasil (19,9 hab/km2). No entanto, a 

ocupação do território, assim como no Brasil, não ocorre de forma homogênea. 

Pernambuco, à semelhança de outros estados costeiros brasileiros, apresenta uma 

grande concentração no litoral, tanto do ponto de vista econômico quanto 

populacional.  

 Quanto à distribuição da população no território, observa-se que a RD 

Metropolitana concentra 3,5 milhões de habitantes (Censo 2000), ou seja, 42% da 

população de Pernambuco, em apenas 2,75% de seu território. Confirma - se a 

tendência de concentração da população pernambucana. Porém, cabe destacar que 

Recife e Olinda começam a perder população e os municípios periféricos 

metropolitanos começam a ganhar população. Destaca - se o mesmo fator na 

participação do PIB, como observado no gráfico 4.3.
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Na análise, verifica-se uma tendência à diminuição demográfica ao afastar-

se do litoral. A RDs do Agreste concentra a maioria dos municípios pernambucanos 

com densidade entre 101 e 300 hab/km2. A partir do Sertão, a ocupação se torna 

menos densa, principalmente pelo tamanho dos municípios e condições climáticas 

pouco favoráveis. As atividades econômicas são menos expressivas, com exceção 

do gesso, na RD Araripe, e a fruticultura e vinicultura, na RD São Francisco, que 

vêm atraindo população (Mapa 4.3); as RDs São Francisco, Araripe, Agreste 

Setentrional e Metropolitana têm taxa de crescimento maior que a média de 

Pernambuco (1,61).  

Este dinamismo econômico tem atraído população para Petrolina e Santa 

Maria da Boa Vista, cuja taxa de crescimento foi de 3,4% no período de 1998-2005, 

mais que o dobro da de Pernambuco. Um aspecto que deve ser considerado é a 

dificuldade de absorver a população imigrante atraída pelo dinamismo econômico, 

fazendo surgir áreas periféricas com ocupações inadequadas e sem infra-estrutura. 

Vale destacar que a Agência Condepe/Fidem, em consonância com a política de 

desenvolvimento local, apóia a elaboração de Planos Diretores Municipais, 

principalmente nos municípios com maior dinamismo, pressão de crescimento e 

componentes de arranjos produtivos locais.

Mapa 4.3 

 Crescimento Populacional (% aa) – período1998-2005

Fonte: Agência Condepe / Fidem (2006), a partir dos Dados Básicos: IBGE e Estimativas de População.
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 O Quadro 4.3 apresenta as taxas de crescimento por RDs e um resumo dos 

municípios que estão sob o impacto das maiores taxas de crescimento populacional. 

Destacam-se: (1) Os municípios da RD Metropolitana, Ipojuca e Cabo, com grande 

dinamismo econômico e atraindo população; (2) Os municípios das RDs Agreste 

Central e Setentrional, de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, dinâmicos 

pelo Arranjo Produtivo da Confecção e (3) Os municípios da RD São Francisco, 

Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, com o impacto do Arranjo 

Produtivo da agricultura irrigada e vitivinicultura. 

Quadro 4.3
Taxa de Crescimento Populacional por RD e por Municípios com Maior Taxa 

Região De 
Desenvolvimento

Taxa de Crescimento 
População (1998-2005) 

Municípios Com Maior Taxa De Crescimento 
Populacional P/Rd 

Metropolitana 1,85 Araçoiaba, Ipojuca, Moreno 
Mata Norte 1,29 Chã Grande, Maraial, Quipapá 
Mata Sul 0,99 Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga 
Agreste Setentrional 1,87 Santa Cruz do Capibaribe, Cumaru, Toritama 
Agreste Central 1,43 Tacimbó, Brejo da Madre de Deus, Caruaru 
Agreste Meridional 1,30 Caetés, Buique, Calçado 
Sertão Central 1,01 Cedro, Terra Nova, Verdejante 
Itaparica 1,45 Petrolândia, Jatobá, Floresta 
São Francisco 2,82 Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, Lagoa Grande 
Moxotó 1,22 Inajá, Manari, Custódia 
Pajeú 0,21 Santa Terezinha, Tabira, Afogados da Ingazeira 
Araripe 2,32 Santa Filomena, Bodocó, Ouricuri 
Fonte: Agência Condepe / Fidem (2006), a partir dos Dados Básicos: IBGE e Estimativas de População 
Elaboração: Suely Jucá Maciel

C - Rede de Proteção Social 

O planejamento regional apóia o processo de descentralização, controle e 

ampliação das metas da assistência social. Assim, o PGM avança na diretriz 

estratégica de ampliar a Rede de Proteção Social para todos os municípios de 

Pernambuco, com o aumento da oferta dos serviços sociais básicos. Nessa área, a 

dificuldade estava em romper o estilo fragmentado da gestão pública e, ao mesmo 

tempo, melhorar a base institucional e gerencial dos municípios. 

O PGM foi orientado por um conjunto de diretrizes, nomeadamente 

pautadas sobre o novo paradigma da gestão pública – o Estado - rede – 

onde o Estado aparece como um animador e articulador dos atores sociais 

na perspectiva do desenvolvimento e na promoção das aspirações da 

sociedade (SALOMÃO, 2004, p.110). 



115

Do mesmo modo, destaca-se o pensamento de Fleury (2002, p.10: “A 

proliferação de redes de políticas sociais deve-se, em primeiro lugar, a dois macros 

fenômenos que definem o contexto atual destas políticas, ou seja, os processos de 

descentralização e de democratização”. 

Em Pernambuco, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

conduz a política social, ao promover ações e atividades destinadas à melhoria das 

relações de trabalho, criação de oportunidades de emprego e geração de renda, 

através das Agências do Trabalho e do Projeto de Combate à Pobreza Rural, em 

todo o território estadual. Destacam-se também a execução das ações de amparo e 

assistência às crianças, aos adolescentes, aos idosos e às pessoas portadoras de 

deficiências, visando a garantia dos seus direitos fundamentais. 

Na política social de Pernambuco destacam-se 03 grandes áreas, que 

compõem as ações programadas: (1) Assistência social; (2) Trabalho e renda e (3) 

Desenvolvimento rural, produção local. Na assistência social, destaca-se a proteção 

social básica e a transferência de renda. A evolução do número de benefícios à 

pessoa idosa tem um incremento de 177,7%, no período de 1999 a 2005, atendendo 

também a todos os 184 municípios de Pernambuco (Gráfico 4.5).  

Gráfico 4.5
Evolução do número de Benefícios à Pessoa Idosa 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (2006). 

Na área de trabalho e renda, o destaque é a Agência do Trabalho, que 

promove, através de 20 bases de trabalho em todas as RDs, a intermediação de 

trabalhadores e qualificação profissional, no período de 1999 a 2005. Assim, 
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613.956 pessoas são qualificadas e 220.881 trabalhadores colocados no emprego. 

Na área de desenvolvimento rural, o destaque é o Projeto de Combate à Pobreza 

Rural PCPR/Renascer, que abrange 179 municípios, conta com 08 Unidades 

Técnicas – UTRs, distribuídas nas Regiões de Desenvolvimento. O PCPR promove 

ações de infra-estrutura básica e de apoio à produção. As UTRs trabalham nos 179 

municípios com os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (item 

4.2.4 Comunidade Cívica). 

D – Rede de Atuação Local: Trabalho e Qualificação 

 Considera – se que o desenvolvimento local, em Pernambuco, é fortalecido 

pela valorização do planejamento regional. Animado por esse processo e no esforço 

de trabalhar a descentralização das políticas públicas, as instituições de formação e 

qualificação se localizam por RDs e, nos municípios com arranjos produtivos locais 

mais significativos, conforme demonstrado no mapa 4.4 e quadro 4.4. Observa-se 

uma maior concentração nas RDs Metropolitana, São Francisco e Agreste Central. 

Para Fleury (2002, p.10), redes vêm ganhando força no contexto territorial, 

tornando-se um dos elementos centrais na busca pela promoção do 

desenvolvimento local, pois são capazes de responder as demandas de flexibilidade, 

conectividade, descentralização e representam uma nova forma organizacional, 

capaz de reunir indivíduos e instituições, de forma democrática e participativa, em 

torno dos objetivos ou temáticas comuns. Assim, as redes apresentam-se como 

estruturas flexíveis e cadenciadas e ocorrem por relações horizontais que supõem o 

trabalho colaborativo e participativo. 

Deste modo, é possível afirmar que o Sistema S,. composto pelo Sebrae, 

Senac, Senai e Sesc, forma uma importante rede de apoio e capacitação às micro e 

pequenas empresas e aos trabalhadores da indústria, comércio e serviços. Estas 

instituições têm atuação complementada pela ação estadual de implantação dos 

Centros Tecnológicos, Agências do Trabalho e Unidades Técnicas do Renascer. 

Estas últimas são escritórios locais de apoio à implantação do Projeto de Combate à 

Pobreza Rural – PCPR/Renascer, desenvolvido, desde 1997, com recursos 

decorrentes de empréstimo ao Banco Mundial. O Projeto beneficia comunidades 
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rurais organizadas em cooperativas, que apresentam projetos produtivos submetidos 

a parecer dos técnicos da instituição e seleção dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento (item 4.2.4). Os projetos são discutidos, levando em consideração 

as potencialidades locais e regionais. 

 No item 2.1.3.2 apresenta-se o modelo das Agências de Desenvolvimento 

Regionais na Espanha; estas ocupam um território definido, são apoiadas por redes 

de centros tecnológicos, instituições de capacitação de apoio às atividades 

produtivas e por um aparato institucional que garantem a articulação das ações dos 

diversos atores nos diferentes níveis de atuação: central, provincial e local. É 

possível que este modelo e outros modelos brasileiros sejam estudados e adaptados 

ao caso de Pernambuco. Acredita-se que as formas associativas supramunicipais 

identificadas e a implantação e espacialização das instituições de apoio ao trabalho 

e qualificação são indicadores de que o Modelo do PGM contribui positivamente 

para uma nova cultura do planejamento regional em prol do desenvolvimento do 

conjunto de municípios de Pernambuco. Apresenta-se, no mapa 4.4, um resumo das 

principais instituições que atuam regionalmente no Estado de Pernambuco. 

Mapa 4.4 
Rede de Atuação Local: Trabalho e Qualificação 

Fonte: Agencia Condepe/Fidem (2006) 
Elaboração: Suely Jucá Maciel 
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E - Rede de Atuação Local: Formação Técnica e Superior 

Pernambuco vivencia um aumento significativo, nos últimos 03 anos, de 

unidades de formação técnica e superior. A opção da UFPE, UFRPE e UPE foi pela 

expansão e interiorização, com a criação de novos campus (Mapa 4.5). A Fundação 

Universidade do Vale do São Francisco64 (Univasf) está recebendo quase 3 mil 

alunos na Região do São Francisco, com abrangência em Pernambuco, Piauí, Ceará 

e Bahia. Este fato significa um deslocamento de professores, técnicos e servidores 

qualificados, impactando na vida cultural, comercial e no mercado imobiliário das 

cidades do interior do Estado.  

Deste modo, identificam-se sinais de uma descentralização do conhecimento 

ao formar e atrair recursos humanos qualificados para as regiões do Agreste e do 

Sertão, antes apenas contando com instituições localizadas nas RDs Metropolitana e 

Matas. A formação técnica e a educação profissional são complementadas pelos 

Centros Tecnológicos, Escolas Técnicas Agrícolas, Escolas Agrícolas Federais, 

Cefet e Centros Experimentais de Ensino. Estes últimos perfazendo um total de 13, 

em todo o Estado, implantados com o apoio do empresariado e as comunidades 

locais. Os Centros funcionam em 02 turnos, com educação formal e capacitação 

específica, dotados de laboratórios de química, biologia, física e informática.  

Deste modo, a estratégia adotada pelo planejamento estadual tem sido: (1) 

Fortalecimento da rede pública estadual de educação profissional; (2) Reforço da 

oferta de ensino técnico e de qualificação para jovens de 16 a 24 anos; (3) Aumento 

das vagas de cursos de qualificação profissional, com ações diversificadas de 

acordo com o perfil do público jovem a ser atendido e (4) Apoio ao acesso ao ensino 

superior, com bolsas para cursos de preparação para o vestibular. 

                                                
64 Univasf é uma Instituição de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, criada em junho de 2002, com sede na 
cidade de Petrolina. Oferece os Cursos de Administração, Arqueologia e Preservação Patrimonial, Enfermagem, Engenharia 
Civil, de Computação, Elétrica, Mecânica, de Produção, Medicina Veterinária, Psicologia e Zootecnia. 
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Mapa 4.5 
Rede de Atuação Local: Formação Técnica e Superior 

Fonte: Agência Condepe/Fidem 
Elaboração: Suely Jucá Maciel

O quadro 4.4 mostra, de forma resumida, a identificação dos equipamentos 

das redes de formação técnica superior e de qualificação profissional, localizados 

por Regiões de Desenvolvimento e por municípios. Observa-se (Quadro 4.4) que 

são escolhidos para a localização dos equipamentos, os municípios de maior porte e 

integrantes de arranjo produtivo local. Conforme demonstrado nos Mapas 4.4 e 4.5.  

Neste estudo comparado, fica evidente a importância do território para a 

articulação das políticas e promoção do desenvolvimento local. Com destaque as 

experiências da Andaluzia e da política regional italiana. Assim, acredita-se que as 

redes de atuação local existentes em Pernambuco consolidam um ambiente propício 

ao desenvolvimento local e regional. 
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Quadro 4.4 
Rede de Atuação Local por Região de Desenvolvimento

Rede de Atuação Local 
RD Município 

Trabalho e Qualificação 
Profissional 

Formação Técnica e Superior 

Recife 

04 Agência do Trabalho, 
Centro Tecnológico, UTR – 
Renascer, Sebrae, Senac, 
Senai, Sesc 

UFPE, UFRPE, UPE, Cefet, Autarquia 
Municipal, Centro Experimental de Ensino 

Olinda Agência do Trabalho  
Cabo Agência do Trabalho, Senai Centro Experimental de Ensino 
Abreu e Lima  Centro Experimental de Ensino 
Ipojuca  Cefet, Centro Experimental de Ensino 
Camaragibe Agência do Trabalho  
Paulista Agência do Trabalho , Senai  

Metropolitana 

São Lourenço da Mata  Escola Técnica Agrícola 
Nazaré da Mata Agência do Trabalho UPE, Autarquia Municipal 

Timbaúba  Centro Experimental de Ensino, Autarquia 
Municipal 

Paudalho Agência do Trabalho Centro Experimental de Ensino 
Goiana Agência do Trabalho Autarquia Municipal 

Mata Norte 

Carpina   Autarquia Municipal, Escola Técnica 
Agrícola 

Palmares Agência do Trabalho, UTR – 
Renascer 

Centro Experimental de Ensino, Autarquia 
Municipal, Escola Técnica Agrícola 

Vitória de Sto. Antão Senac UFPE, Autarquia Municipal, Escola 
Agrotécnica Federal 

Barreiros  Escola Agrotécnica Federal 

Mata Sul 

Escada  Escola Técnica Agrícola 
Sta. Cruz do Capibaribe Agência do Trabalho , Senai  Agreste 

Setentrional Limoeiro UTR – Renascer Autarquia Municipal 

Caruaru 
Agência do Trabalho, Centro 
Tecnológico, Sebrae, Senai, 
UTR – Renascer, Sesc, Senac 

UFPE, UPE 

Belo Jardim  Escola Agrotécnica Federal 

Bezerros Agência do Trabalho Centro Experimental de Ensino, Escola 
Técnica Agrícola 

Pesqueira Agência do Trabalho Cefet 

Agreste Central 

Panelas  Centro Experimental de Ensino 

Agreste Meridional Garanhuns 
Agência do Trabalho, SEBRAE, 
SESC, SENAC, Centro 
Tecnológico, UTR – Renascer 

Centro Experimental de Ensino, UFRPE, 
UPE, Autarquia Municipal 

Serra Talhada Sebrae, Centro Tecnológico Centro Experimental de Ensino, Autarquia 
Municipal, UFRPE, Escola Técnica Agrícola 

Triunfo Sesc  
Pajeú 

Afogados da Ingazeira  Autarquia Municipal 

Moxotó Arcoverde UTR – Renascer, SESC Centro Experimental de Ensino, Autarquia 
Municipal 

Itaparica Belém do São Francisco - Autarquia Municipal 

Petrolina 
Agência do Tgrabalho, Sebrae, 
Senai, Centro Tecnológico, 
UTR-Renascer 

UFPE, Centro Experimental de Ensino, 
Univasf, UPE, Autarquia Municipal, Cefet São Francisco 

Lagoa Grande Centro Tecnológico Escola Agrícola Vermelhos 

Araripe Araripina Agência do Trabalho, Sebrae, 
Senai, Centro Tecnológico Autarquia Municipal 

 Trindade  Autarquia Municipal 

Sertão Central Salgueiro Agência do Trabalho, UTR – 
Renascer 

Autarquia Municipal, UPE (2007) 

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006) 
Elaboração: Suely Jucá Maciel 
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F – Inovação Legislativa (Anexo B) 

 Analisar o desempenho do PGM significa também verificar se as legislações 

criadas no período refletem as mudanças propostas. Neste TCM, identifica-se uma 

inovação legislativa recente, tanto no âmbito federal quanto no estadual. Na análise 

italiana, Putnam (2002, p.82) inclui a inovação legislativa como um dos indicadores 

de desempenho.  

- Leis de Criação das Regiões de Desenvolvimento: Apoiam a implementação do 

PGM e permitem a operacionalização do Programa, não só pelo estudo e 

levantamento das potencialidades e demandas locais, quanto pelo 

acompanhamento das ações de governo.  

Lei Estadual Nº 11.725 (23 de dezembro de 1999), sobre o Plano Plurianual do 

Estado para o quadriênio (2000/2003), no seu art. 1º § 2º - para efeito da 

regionalização das ações no espaço estadual, divide o território do Estado em 10 

Regiões de Desenvolvimento, descreve cada uma delas com seus respectivos 

municípios. 

Lei Estadual Nº 12.427 (25 de setembro de 2003), sobre o Plano Plurianual do 

Estado para o quadriêno (2004/2007), no seu art. 1º § 2º - estabelece que a 

localização espacial das ações é feita respeitando-se a divisão do Estado em 12 

Regiões de Desenvolvimento, descreve cada uma destas com seus respectivos 

municípios. 

- Leis de Consórcio e Cooperação Técnica e Financeira: Apoiam uma maior 

participação dos municípios para a formação dos consórcios intermunicipais. Estes 

permitem uma maior flexibilização na gestão das políticas públicas, principalmente 

no atendimento aos serviços públicos, meio ambiente, saúde, educação, entre 

outros. 

Lei Federal Nº 11.107 (06 de abril de 2005), dispõe sobre as normas de contratação 

de consórcios públicos e dá outras providências. 
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Lei Complementar Estadual Nº 34 (18 de setembro de 2001) – disciplina as 

condições para a cooperação técnica e financeira do Estado de Pernambuco para a 

criação e implementação de Consórcios Intermunicipais, tendo em vista o dispositivo 

no § 6º e 8º do art. 23 da Constituição do Estado. 

- Lei Estadual de caráter ambiental: 

Lei Estadual Nº 11.899 (21 de dezembro de 2000) – define os critérios de 

distribuição da parte do ICMS que cabe aos municípios, art. 2º da Lei Nº 10.489 (02 

de outubro de 1990). Considera aspectos sócio-ambientais e incentiva os municípios 

em vários aspectos: (1) implantar unidades de conservação, unidades de 

compostagem ou aterro sanitário controlado; (2) desempenho na área de saúde; (3) 

desempenho na educação e (4) desempenho na receita tributária própria. 

Decreto Nº 23.473 (10 de agosto de 2001) – regulamenta os critérios de distribuição 

da parcela do ICMS que cabe aos municípios, relativa aos aspectos sócio-

ambientais de que trata o inciso III do artigo 2º da Lei Nº 10.489 (02 de outubro de 

1990) com a redação da Lei Nº 11.899 (21 de dezembro de 2000), relativamente aos 

aspectos sócio-ambientais. 

4.2.4 Comunidades Cívicas 

A - Fóruns PGM por RDs 

 O PGM realizou 58 Fóruns Regionais em todas as RDs de Pernambuco, no 

período de 1999 a 2005, mobilizou cerca de 20 mil pessoas e envolveu todos os 184 

municípios, representados pela sociedade civil, por seus vereadores, prefeitos e/ou 

secretários. Por outro lado, as regiões são também representadas por deputados 

federais e estaduais. Como metodologia, as propostas sugeridas foram 

sistematizadas por temas e priorizadas segundo os seguintes critérios: (1) 

Abrangência – número de municípios beneficiados; (2) Caráter estruturador – nível 

de apoio às potencialidades da Região e (3) Prioridade para os municípios de menor 

IDH. O compromisso do Governo do Estado com o modelo de planejamento é 

reafirmado nos Fóruns estaduais,. na plenária final, com a presença do Governador, 

de secretários estaduais, dirigentes de órgãos estaduais e federais, além do público 
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presente às etapas de proposição. As propostas prioritárias, em que a visão técnico/ 

regional prevalece, são incluídas no PPA e executadas com recursos estaduais e do 

Fundo de Desenvolvimento65. Outras são contempladas no Orçamento Geral da 

União (Tabela 4.2).  

Mapa 4.6 
Espacialização dos Fóruns Regionais por Regiões de Desenvolvimento 

Fonte: Agência Condepe/Fidem(2006)

 O mapa 4.6 apresenta, por RDs, a espacialização dos Fóruns, no período de 

1999 a 2005. Observa-se uma maior quantidade de reuniões realizadas no ano de 

1999, período da formulação das propostas para o PPA (2000-2003) e uma maior 

concentração na RD Metropolitana, totalizando 19 reuniões do Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – Conderm66. 

                                                
65  Fundo criado com recursos provenientes da venda da Celpe, em 1999. 
66 O Conderm,constituído em 1994, é a instância de deliberação e compartilhamento do Sistema Gestor Metropolitano, 
formado por todos os 14 prefeitos da Região, Secretários ou titulares dos Órgãos estaduais. A Agência Condepe/Fidem 
integra o Sistema Gestor como Secretaria Executiva. 
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Tabela 4.6 
Fóruns Regionais do Programa Governo nos Municípios

Regiões de Desenvolvimento 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total por 
RD 

Metropolitana 4 1 3 4 2 2 3 19 

Mata Norte 1 1 - - - - 1 3 

Mata Sul 1 - 1 1 - - 1 4 

Agreste Setentrional 1 1 - 1 1 - - 4 

Agreste Central 1 1 1 1 1 - - 5 

Agreste Meridional 1 1 - 1 1 1 1 6 

Pajeú/Moxotó 1 1 1 - 1+1 1 1 7 

Sertão Central - - 1 - - - - 1 

Araripe 1 - - 1 - 1 - 3 

São Francisco 1 - 1 - 1 - - 3 

Itaparica 1 - 1 - 1 - - 3 

TOTAL GERAL 13 06 09 09 09 05 07 
58 

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2006) 

(1) No ano de 1999, o Fórum de Caruaru envolve as RDs Agreste Central e Setendrional, 
(2) No ano de 2000, o Fórum de Taquaritinga do Norte envolve as RDs Agreste Setentrional e Central, 
(3) No ano de 2002, o Fórum de Caruaru envolve as RDs Agreste Central, Setentrional e Meridional, 
(4) No ano de 2003 o Fórum de Triunfo envolve as RDs Pajeú e Moxotó, o Fórum de Panelas envolve as RDs Agreste Central e Setentrional e 

o Fórum de Belém do São Francisco as Rds do São Francisco e Itaparica.

B - Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (1998-2006): 

 O PGM, como principal instrumento de implementação da nova estratégia de 

desenvolvimento regionalizado, avança na institucionalização de uma gestão 

compartilhada do Governo Estadual com os governos municipais e com a sociedade. 

Desta forma, valoriza-se a formação de conselhos municipais, associações e 

consórcios de municípios. No âmbito do PGM, o Projeto de Combate à Pobreza 

Rural – PCPR/Renascer amplia sua atuação para 179 municípios, cada um 

representado por seus respectivos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Sustentável – PCPR/Renascer. Estes são constituídos por associações 

comunitárias, pelo poder público e por organizações locais, articuladas 

regionalmente pelas UTR – Unidades Técnicas do Renascer (Mapa 4.4). 

As propostas apresentadas pelos Conselhos, em reuniões regionais, são 

discutidas de forma participativa e envolvem as questões de infra-estrutura de apoio 

à produção local e as relativas ao desenvolvimento humano: banheiros com fossa 
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séptica, construção de casas com cisternas e escolas rurais. Os Conselhos são 

capacitados na temática da gestão organizacional, associativismo, gestão dos 

recursos hídricos, meio ambiente e outros temas específicos próprios à produção 

local. Os Conselhos Municipais têm como atributo: (1) Análise, priorização e 

aprovação das propostas apresentadas pelas diversas associações e comunidades 

locais; (2) Participação no processo de planejamento das reuniões regionais; (3) 

Divisão de responsabilidade na implementação e controle das ações do PCPR; (4) 

divulgação das ações do PCPR junto às Prefeituras; (5) Participação no controle e 

maior transparência no uso dos recursos públicos e (6) Maior capacidade de 

identificar as fragilidades e potencialidades locais. 

Gráfico 4.6 
Evolução dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável – 
PCPR/ Renascer (1998/2005)
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Fonte: Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR/Renascer, julho 2006 
Obs: Dos 184 municípios de Pernambuco, apenas: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Toritama 
não têm conselhos. 

Observa-se, no gráfico 4.6, o esforço do Governo Estadual, no período de 

2001-2002, para consolidação das diversas instâncias locais de empoderamento e 

de formação do capital social, principalmente através de programas focados no 

desenvolvimento local sustentável.O PDPR/Renascer ampliou de 38 para 179 o 

número de Conselhos Municipais, um incremento de 369%. Este esforço é 

fundamentado no entendimento de que a descentralização não garante a eficácia 

das políticas sociais e, sim, um conjunto de vários fatores, entre estes a participação 

da população na formulação e gestão das políticas públicas (FLEURY, 2002, p.11). 
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Destaca-se, além do PCPR/Renascer, o Programa de Desenvolvimento Sustentável 

da Mata (Promata), que instituiu 43 Núcleos Municipais, contemplando todos os 

municípios das RDs Mata Norte e Mata Sul. 

 Com o objetivo de enriquecer a análise, a tabela 4.7 apresenta o resultado da 

pesquisa nos dados do IBGE (2002): Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão 

Pública, sob o tema Descentralização e Desconcentração Administrativa. Realizou-

se um levantamento dos conselhos setoriais existentes nos municípios de cada RD, 

totalizando 823 conselhos. A RD Metropolitana apresenta a melhor relação 

conselho/município, seguida da RD São Francisco. Na última posição está a RD do 

Pajeú.  

Na comparação com o Nordeste, o Estado do Ceará apresenta a melhor 

relação, com 4,89 e na última posição está o Estado do Piauí, com 3.32 na relação 

conselho/município. Pernambuco está na terceira posição em relação aos 09 

estados do Nordeste. Sua relação conselho/município é de 4,47, acima da média do 

Nordeste, de 3,96, porém abaixo da média brasileira, de 4, 83 conselho/município. 

 Este estudo não teve acesso a uma série histórica que possibilitasse uma 

análise da evolução do número de conselhos em Pernambuco, com exceção dos 

dados já apresentados relativos aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Sustentável do PCPR/Renascer (Gráfico 08). 

 A grande maioria dos conselhos tem por objetivo o controle social na 

aplicação dos recursos repassados por programas federais, que condiciona a 

liberação dos recursos à existência destas representações. Percebe-se o esforço de 

ampliar a descentralização e a transparência na gestão pública que, desta forma, 

envolve a sociedade civil e demais entes governamentais. 
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Tabela 4.7 
Conselhos Municipais Setoriais por Regiões de Desenvolvimento de 

Pernambuco, Nordeste e Brasil 
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Metropolitana 15 11 13 14 14 8 1 3 1 9 3 2 4 3 86 5,70 

Mata Sul 24 18 23 23 19 6 3 2 - 8 - 2 7 - 111 4,60 

Mata Norte 19 9 19 19 17 9 2 2 - 2 - 1 8 1 89 4,70 

Agreste Setentrional 19 17 18 19 15 4 1 - - 3 - - - 1 78 4,10 

Agreste Meridional 26 22 26 26 17 4 2 - - 2 1 2 2 - 104 4,00 

Agreste Central 26 18 22 25 19 8 1 - - 7 - 2 4 - 106 4,07 

Itaparica 7 4 7 7 7 1 1 - - 1 - 1 - - 29 4,10 

Pajeú 17 4 16 16 14 4 1 . - 1 2 1 4 1 64 3,76 

São Francisco 7 4 7 6 5 3 2 - 1 2 1 2 2 2 37 5,28 

Sertão Central 8 7 8 8 7 1 - - - 1 - - 3 - 35 4,37 

Araripe 10 8 10 10 9 1 - - - 2 1 2 4 3 50 5,00 

Moxotó 7 5 7 7 7 5 - - - - 1 - 1 1 34 5,28 

Pernambuco 185 127 176 180 150 54 14 7 2 38 9 15 39 12 823 4,44 

Nordeste 1792 11831731 1644 1191 387 176 101 56 256 42 48 237 54 7106 3,96 

Brasil 5561 40725426 5178 430618861226 734 628 1615 270 334 924 271 26870 4,83 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 2002 
Elaboração: Abel Feitosa e Antonio Roberto Cavalcanti 

C – Modelos associativos supramunicipais em Pernambuco, localizados por RDs 

 As formas de cooperação e associação supramunicipais em Pernambuco têm 

um marco legal – a Lei Complementar nº 34, de 18 de setembro de 2001 (Anexo B) 

que disciplina as condições para a cooperação técnica e financeira e a 

implementação. Assim, municípios contínuos de uma mesma RD, ou parte destas, 

podem se organizar, por iniciativa dos respectivos prefeitos e, com a finalidade de 

executar serviços públicos ou obra de interesse comum, adquirir bens, realizar 

eventos e, principalmente, fazer a articulação e formulação de demandas regionais 

junto ao Governo Estadual e Federal. Na ocasião dos Fóruns Regionais do PGM, as 

propostas formuladas por associações supramunicipais eram, quase sempre, 

priorizadas. Acredita – se que o modelo do planejamento regional adotado pelo PGM 

contribui para a ampliação da visão regional. Pois, levantamento da Associação 
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Municipalista de Pernambuco – Amupe67, apresenta 07 Consórcios Intermunicipais 

em Pernambuco, envolvendo 70 municípios pertencentes a 09 RDs, assim 

denominados e representados no mapa 4.7, a seguir: (1) Consórcio Intermunicipal 

do Sertão do Araripe – Cisape, com 10 municípios; (2) Consórcio Intermunicipal do 

Sertão do Pajeú – Cimpajeú, com 17 municípios; (3) Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável do Sub-Médio São Francisco – Cindesf, com 11 

municípios; (4) Consórcio de Desenvolvimento do Moxotó – Codem, com 08 

municípios; (5) Consórcio de Articulação e Desenvolvimento Municipal– Cadema, 

com 09 municípios; (6) Consórcio de Integração e Desenvolvimento Municipal– 

Cidem, com 07 municípios e (7) Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural 

Integrado, com 07 municípios. 

Mapa 4.7 
Modelos Associativos Supramunicipais em Pernambuco

Fonte: Associação Municipalista de Pernambuco, agosto de 2006. 
Elaboração: Agência Condepe/Fidem (2006) 

Com o objetivo de enriquecer a análise, a tabela 4.8 apresenta o resultado 

da pesquisa junto ao IBGE (2002), Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 

                                                
67 A Associação Municipalista de Pernambuco tem 177 municípios associados e está vinculada, no âmbito nacional, à 
Associação Brasileira de Municípios – ABM.
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2002, sob o tema – Articulação Interinstitucional nos Municípios. A pesquisa do IBGE 

apresenta o levantamento dos consórcios nas áreas de: Saúde, Meio Ambiente, 

Habitação, Assistência e Desenvolvimento Social e Educação. Assim, realiza-se um 

levantamento dos consórcios intermunicipais, por área, nos municípios de 

Pernambuco pertencentes a cada RD. Dos quesitos analisados, os maiores 

resultados observados estão nas áreas de saúde e meio ambiente, seguindo a 

mesma tendência no Brasil. Os dados de Pernambuco estão consolidados na tabela 

4.8. Pernambuco tem 230 consórcios nas diversas áreas, o que representa, em 

média 1,24 consórcio/município, acima da média brasileira. Dos nove estados do 

Nordeste, Pernambuco está na primeira colocação, em segundo o Estado da Bahia, 

com apenas 0,78 consórcio/município. Na última posição está o Estado do 

Maranhão, com 0,24 consórcio/município. 

Tabela 4.8 
Consórcios Intermunicipais por Regiões de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco, Nordeste e Brasil  
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Metropolitana 15 3 1 - - 2 3 1 1 6 - 2 3 22 1,46 

Mata Sul 24 - 1 - - - 1 - - 5 - 1 1 9 0,37 

Mata Norte 19 - 2 - - - 1 1 - 4 - - - 8 0,42 

Agr. Setentrional 19 - 2 - - - - - - 6 - - - 8 0,42 

Agr. Meridional 26 1 2 2 2 - 2 1 - 4 1 2 2 19 0,73 

Agreste Central 26 7 9 10 1 3 8 7 3 12 1 7 6 74 2,84 

Itaparica 7 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 25 3,57 

Pajeú 17 1 1 2 2 1 1 1 - 1 1 1 1 13 0,76 

São Francisco 7 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 20 2,85 

Sertão Central 8 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 10 1,25 

Araripe 10 - - - - - - - - - - - - - - 

Moxotó 7 3 3 1 - 1 - 1 - 4 4 3 2 22 3,14 

Pernambuco 185 21 27 20 9 11 21 16 6 48 10 20 21 230 1,24 

Nordeste 1792 109 256 85 44 31 61 44 44 141 54 67 111 1047 0,58 

Brasil 5561 336 2169 232 186 130 348 151 116 743 328 242 303 5284 0,95 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2002.
Elaboração: Abel Feitosa e Antônio Roberto Cavalcanti 
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O Nordeste tem 1047 consórcios, com uma relação de 0,58 

consórcio/município. O Brasil tem, pelo levantamento, 5.284 consórcios e uma média 

de 0,95 consórcio/município. Deste modo, conclui-se que Pernambuco está acima 

da média brasileira. Os estados que apresentam a melhor relação 

consórcio/município são Paraná (1,37), Santa Catarina (1,31) e Minas Gerais (1,31). 

 Por outro lado, o estudo sobre a Espanha (item 2.1.3.2), apresenta o exemplo 

das Agências de Desenvolvimento Regionais (ADRs), entidades gestoras, 

promotoras e articuladoras das políticas públicas no âmbito territorial. Considera-se 

este modelo inovador e exemplar para os 07 Consórcios supramunicipais 

identificados no levantamento da Amupe. Destacam-se, como fatores de 

potencialidade e articulação com as Redes de Atuação Local: Trabalho e 

Qualificação, Formação Técnica e Superior. Neste aspecto, o Sebrae oferece 

capacitação técnica para os municípios na constituição das ADRs. A metodologia 

adotada pelo Sebrae consiste em 06 ações gerais: (1) Contratos Institucionais; (2) 

Qualificação Técnica; (3) Construção de um Sistema Integrado de Informações 

Regionais; (4) Qualificação Institucional; (5) Seminários Regionais e (6) Análise 

crítica do processo de formação das ADRs. 

 Acredita-se que a cultura regional fortalecida pelo PGM e a capacitação 

técnica específica trarão benefícios às iniciativas de consórcios existentes em 

Pernambuco, provocando deste modo a melhoria sistêmica do território e a coesão 

territorial.  

Os temas, sobre entidades supramunicipais e agências de desenvolvimento 

regionais, são elementos em que o estudo comparado permite novo e oportuno 

aprendizado, pois, como demonstrado, o Brasil possui 4080 municípios com menos 

de 20 mil habitantes. Destes, 93 estão em Pernambuco, correspondendo a 50,3% do 

total do Estado. Acredita-se que este estudo serve como referência ao 

aperfeiçoamento da política de desenvolvimento local proposta para Pernambuco. 
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4.2.5 Outros Instrumentos Metodológicos  

A – Estudo do impacto socioeconômico de projetos âncoras. Exemplo: Projeto 

Âncora - Requalificação da Br-232, RD Agreste Central: municípios de Caruaru, 

Bezerros e Gravatá. 

O estudo do impacto dos projetos âncoras68 tem por objetivo avaliar os 

impactos socioeconômicos advindos da implantação de obras de infra-estrutura em 

RDs selecionadas. A metodologia consiste na construção de indicadores que 

possam aferir os impactos nos municípios onde são executadas as obras âncoras 

selecionadas e reafirmadas nos Fóruns Regionais. Os indicadores são obtidos 

através de pesquisas diretas junto às secretarias municipais. Estes indicadores não 

são uniformes, pois refletem a natureza das ações analisadas e apresentam dados 

intermediários que só poderão ser melhor analisados após os resultados do Censo 

2010. 

 A requalificação da BR 232 é uma das principais obras de estruturação do 

Estado. Como complemento à obra viária, foi elaborado estudo territorial, na ocasião 

em que foram elaborados os Planos Diretores de todos os municípios do referido 

trecho, executados com a participação dos governos locais e os segmentos sociais 

representativos. A melhoria da infra-estrutura rodoviária incentiva o estabelecimento 

de novos perfis de desenvolvimento para as RDs do Agreste Central e Setentrional. 

A conectividade entre a RD Metropolitana e o interior do Estado melhora 

substancialmente. Assim, os municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá apresentam 

um grande impulso nas atividades econômicas, conforme demonstrado no quadro 

4.5, a seguir, que apresenta os indicadores selecionados por municípios, e a tabela 

4.9, expressando o incremento dos setores industrial e turístico, no período de 2001-

2005. 

Quadro 4.5
RD Agreste Central - Indicadores Selecionados por Municípios 

Indicadores Municípios 
Setor Número Caruaru Bezerros Gravatá 

Indústria •  •  Industrial (1) 
Emprego •  •  
Hotéis •  •  •  Turístico (1) 
Leitos •  •  •  

Fonte: (1) Secretarias de Indústria, Comércio e Turismo dos Municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá .(2006). 

                                                
68

Ver Quadro 11: Projetos Âncoras implantados em todas as Regiões de Desenvolvimento, a partir dos Fóruns do Programa Governo nos 
Municípios. 
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Tabela 4.9 
Impactos Socioeconômicos: Projeto Ancora – BR 232 

Indicadores Selecionados por Setor 
Setor Industrial (1) Setor Turístico (1) Município Ano 
Indústria Empregos Hotéis Leitos 

2001 21 1700 12 1.133 Caruaru 
2005 43 3350 18 1.702 

Incremento% 104 97,1 50 50,2 
2001 28 552 04 201 Bezerros 
2005 40 795 09 388 

Incremento% 42,8 44 125 93 
2001 - - 12 718 Gravatá 
2005 - - 16 904 

Incremento% - - 33,3 25,9 
Fonte: (1) Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo dos Municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá (2006) 

B - Planejamento Regional, Territorial e Municipal:  

 Pode-se afirmar que Pernambuco possui um sistema de planejamento 

iniciado em 1999, com o PGM. Os Planos Plurianuais do Estado, períodos (2000-

2003) e (2004-2007) foram apresentados nas suas versões regionais, constituindo 

10 Planos de Ação Regional, no período (2000-2003) e 12 Planos de Inclusão 

Social, período (2004-2007). Vale destacar que, para alguns territórios, foram 

elaborados planos envolvendo um conjunto de municípios, como exemplo o Plano 

Integrado de Desenvolvimento Local, que contempla os 11 municípios de menor IDH 

do Estado, localizados nas RDs Moxotó e Agreste Meridional. Assim, a articulação 

para a implementação das ações e opções estratégicas para cada uma das Regiões 

de Desenvolvimento se dá nos níveis regionais e supramunicipais, através de 

Planos, Programas e Projetos. No âmbito do município, o PGM apoia a elaboração 

de Planos Diretores Municipais69. Atualmente, estão sendo elaborados 53 Planos 

Diretores, com o apoio do Governo de Pernambuco e 19 com recursos federais, 

(Mapa 4.8). 

Na UE, a responsabilidade de elaborar o planejamento nos níveis regionais 

e locais é delegada às províncias e municípios. Segue-se, deste modo, uma 

hierarquia de planos, do nível nacional para o local. Estes coordenam as atividades 

dos diferentes setores públicos e organizam os investimentos privados. 

                                                
69 O Estatuto da Cidade, Lei federal número 10.257/01, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, fixa condições 
relativas à ação do poder público, promove os princípios básicos norteadores da ação de controle do uso e ocupação do solo e 
estabelece prazo para que cada município elabore seu Plano Diretor.
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De certa forma, esta mesma lógica é incorporada ao PGM, uma vez que o 

planejamento em nível do Estado é consolidado no PPA-Estadual e detalhado em 

nível regional por 12 Planos Regionais de Inclusão Social. Estes, por sua vez, 

podem dar origem a um plano específico, como o Plano Integrado de 

Desenvolvimento Local (PIDL) dos municípios de menor IDH do Estado. De outro 

modo, os Planos Regionais orientam a elaboração dos Planos Diretores Municipais. 

Mapa 4.8 
Planejamento Regional, Territorial e Municipal 

Fonte e elaboração: Agência Condepe/Fidem (2006) 

(1) Metrópole Estratégica - Contempla a estratégia de desenvolvimento da RD Metropolitana. O Projeto pretende alcançar a 

promoção da inclusão social, projetar a Metrópole além do local, identificar as ações estruturais. 

(2) Requalificação da BR-232- Planejamento integrado do território e potencialidades das áreas às margens da BR.Elaboração 

dos Planos Diretores dos Municípios do Eixo Recife-Caruaru. 

(3) Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco-Promata-Promover o 

desenvolvimento local nos 43 municípios da Mata Norte e Mata Sul  

(4) Projeto Municípios Saudáveis-Projeto em parceria com o Governo Japonês e a UFPE. contempla05 municípios do Agreste 

Central, propõe inclusão social, com a promoção da saúde 

(5) Projeto Integrado de Desenvolvimento Local –PIDL- Política de Desenvolvimento Local para os 11 municípios de menor IDH 

do  Estado, nas RDs Moxotó e RD Agreste Meridional.
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C – Fortalecimento Institucional – Gestão de Municípios 

  

O PGM realizou no período de 2001 a 2005, 12 Cursos de Gestão de 

Municípios nos 32 municípios componentes de Planos Territoriais ou Planos 

Diretores Participativos. Assistiram aos Cursos 546 alunos, entre esses prefeitos, 

vice-prefeitos, vereadores, secretários, servidores municipais e representantes da 

sociedade civil organizada. O Curso tem por objetivo específico ministrar o 

ensinamento relativo às seguintes temáticas: (1) Planejamento e desenvolvimento, 

(2) Captação e alocação de recursos, (3) Implantação de Programas e (4) Prestação 

de serviços de qualidade que atendam às expectativas e necessidades da 

população local. 
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4.2.6 Síntese dos Elementos de Avaliação 

Para finalizar a análise, o quadro 4.6 apresenta uma síntese das evidências 

do desempenho regional e da interiorização do desenvolvimento, segundo as 

diretrizes estratégicas e os elementos do PGM, selecionados a partir do estudo de 

Putnam (2002) para a Itália moderna. 

Quadro 4.6
Elementos do PGM e a Síntese das Evidências do Desempenho Regional e da 

Interiorização do Desenvolvimento  
Elementos do PGM (1999 /2005) Evidências do Desempenho Regional e da Interiorização do 

Desenvolvimento 
I - Planos Plurianuais Estatuais Das 618 propostas prioritárias do PGM, 53,9% foram incluídas 

no PPA Estadual (2000-2003).  
II – Gastos por Setor e investimentos por RDs   Foram aplicados nas propostas prioritárias do PGM 

investimentos de R$ 3, 12 bilhões, sendo acompanhados e 
monitorados por Regiões de Desenvolvimento, (2000-2003). 

III – 06 Indicadores do Desempenho Regional 
A – Evolução do PIB das 12 Regiões de 
Desenvolvimento (RD) 

Estudo 01 - As RDs São Francisco, Pajeú e Moxotó apresentam 
o maior crescimento médio regional, (1998-2003). 
Estudo 02 - O PIB do interior do Estado tem taxa média de 
crescimento maior que o de Pernambuco, (1998-2003).
Estudo 03 - Diminui a disparidade entre as 05 mesorregiões do 
Estado: a razão entre o maior e o menor PIB mesorregional 
passa de 11,70 para 10,85, (1998-2003). 
Estudo 04 - O incremento do PIB dos municípios onde estão 
localizados APLs selecionados: gesso(121%), caprinovino 
(44,8%), confecção (34,0%), vitivinicultura (50%), laticínio 
(61,1%), (2001-2003). 

B - Evolução do crescimento populacional (1998-2003) No período de 1998-2005 as RDs do Araripe, São Francisco e 
Agreste Setentrional apresentam o maior crescimento 
populacional, superior ao de Pernambuco (1,61%) 

C - Rede de Proteção Social O número de benefícios à pessoa idosa tem um incremento de 
177% e o atendimento passa de 14 para 184 municípios (1999-
2005). 

D - Rede de Atuação Local: Trabalho e Qualificação 20 Agências do Trabalho são instaladas em todas as 12 RDs 
(1999-2005). 

E -Rede de Atuação Local: Formação Técnica e 
Superior 

A UFPE, UPE, UFRPE e Univasp ampliam sua atuação para as 
04 RDs do interior do Estado: São Francisco, Pajeú, Agreste 
Central e Agreste Meridional, (1999-2005). 

F- Inovação Legislativa: Leis do Planos Plurianuais; 
Lei de Consórcios: (federal e estadual ), Lei ambiental 
estadual. (Anexo B) 

04 Leis são aprovadas de apoio ao planejamento regional e ao 
desenvolvimento local em Pernambuco (1999-2005). 

IV – Comunidade Cívica 
A - Fóruns PGM por RDs 58 Fóruns Regionais do PGM são realizados em todas as RDs, 

no período de 1999-2005. 

B - Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Sustentável (Evolução 1998-2006) 

O número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Sustentável do PCPR/Renascer passa de 38 para 179 com um 
incremento de 369% no período de 1998-2005. 

C - Modelos associativos supramunicipais em 
Pernambuco, por RD 

Em 2006, levantamento da Amupe identifica 07 Consórcios 
Intermunicipais, envolvendo 70 municípios 

V. Outros Instrumentos metodológicos 
A - Estudo do impacto socioeconômico de obras 
âncoras estratégicas. Exemplo: Agreste Central 

No período de 2001-2005 o setor industrial de Caruaru tem um 
incremento de 104% e o de Bezerros de 42,8%. O setor hoteleiro 
tem um incremento de 53,6% nas cidades de Caruaru, Bezerros 
e Gravatá. 

B - Planejamento Regional Territorial e Municipal Os 02 Planos Plurianuais do Estado período 2000-2003 e 2004-
2007 são elaborados com base no planejamento regional. No 
período de 1999-2006 estão sendo elaborados 22 Planos 
Regionais, 05 Planos Territoriais e 53 planos Diretores 
Municipais. 

C – Fortalecimento Municipal: Gestão de Municípios. No âmbito do PGM são realizados, no período 2001/2005 12 
Cursos de Gestão Municipal em 32 municípios componentes dos 
Planos Territoriais e Municipais. 

Fonte: (PUTNAM, 2002, p.79-199) e PGM (2006) 
Elaboração: Suely Jucá Maciel
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 A síntese das evidências responde à proposta da pesquisa quanto ao 

desempenho regional do PGM e sua contribuição para a interiorização do 

desenvolvimento em Pernambuco. A partir destes resultados, é elaborada uma 

matriz preliminar para demonstrar o desempenho das 12 Regiões de 

Desenvolvimento, e como estas respondem a 06 indicadores selecionados da matriz 

inicial: (1) Propostas da RD incluída no PPA; (2) Investimento estadual p/habitantes 

da RD; (3) Crescimento do PIB da RD; (4) Crescimento da RD por período; (5) 

Relação Conselho/município, por RD e (6) Relação Consórcio/município, por RD. 

Assim, são selecionadas, por indicador, as RDs colocadas nas 04 primeiras 

posições favoráveis e as 04 com posições negativas.

Quadro 4.7
Resumo dos Elementos de Análise por Regiões de Desenvolvimento 

Região de 
Desenvolvimento 

Propostas 
no PPA 

Investimento 
por habitante 

Crescimento 
do PIB 

Crescimento  
Populacional 

Conselho 
/município 

Consórcio 
/município 

Metropolitana             
Mata Norte             
Mata Sul             
Agreste 
Setentrional             
Agreste  
Central             
Agreste 
Meridional             
Pajeú             
Moxotó             
Itaparica             
Sertão Central             
Araripe             
São Francisco             

Fonte: PGM (2006) e dados da pesquisa deste TCM 
Elaboração: Suely Jucá Maciel (2006)

Os elementos selecionados e o desempenho positivo e negativo de cada RD 

demonstram que a RD São Francisco tem as melhores posições em relação ao 

crescimento do PIB, ao crescimento populacional, ao número de conselhos 

municipais e consórcios regionais. Esta responde às primeiras posições de 05 

indicadores, não apresentando nenhuma situação negativa, seguida da RD 

Metropolitana, Moxotó, Araripe e Agreste Central e Setentrional. As RDs Mata Norte 
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e Mata Sul respondem de forma negativa, quanto ao crescimento do PIB regional e 

populacional. Quanto à formação de consórcios, estão na última posição. A RD 

Itaparica apresenta baixo desempenho no crescimento do PIB e no número de 

conselhos. 

 No estudo da regionalização italiana, Putnam conclui que certos governos 

regionais foram mais bem sucedidos, mais criativos em suas políticas e mais 

eficientes e eficazes na execução dessas políticas do que outros. A eficácia 

institucional é determinante para o bom desempenho governamental. Assim, o 

questionamento dos cientistas políticos, bem como dos cidadãos, está centrado no 

entender as razões determinantes do melhor, ou do pior desempenho de uma 

região. 
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CONCLUSÕES

O desenvolvimento deste TCM, o questionamento estabelecido na Introdução, 

as análises das experiências de desenvolvimento internacionais e nacionais, o 

estudo das diversas regionalizações propostas para Pernambuco ao longo de 40 

anos, e os resultados aferidos e sintetizados no Capítulo 4 apontam para as 

seguintes conclusões: 

– O planejamento integrado e a articulação em diversos níveis territoriais são 

elementos fundamentais para a promoção do desenvolvimento local. 

As regiões definem um território, tanto no caso brasileiro, quanto no europeu, 

formado por um conjunto de municípios que guardam semelhanças quanto a cultura, 

raízes históricas, arranjos produtivos, aspectos geográficos e políticos. Assim, o 

território compreende a diversidade e a complexidade do local, suas características 

ambientais específicas, os atores sociais organizados, a possibilidade de utilização 

dos recursos estratégicos e a desenvoltura em minimizar os problemas. 

O exame da experiência européia e de alguns estados brasileiros permite concluir 

que as políticas de desenvolvimento são conduzidas e formuladas em função das 

características de cada território; entende-se que: (1) Os territórios não estão 

igualmente preparados para os efeitos da globalização; (2) A globalização exige que 

os territórios sejam eficientes e competitivos; (3) Os territórios são distintos; assim, 

não existe um único modelo de atuação; (4) Os territórios ou regiões são 

impactados, de diferentes maneiras, pelas políticas públicas formuladas em nivel 

estadual ou nacional; (5) O planejamento do desenvolvimento local e regional deve 

ser compatível e referendado por políticas estaduais e nacionais de 

desenvolvimento, tais como: infra-estrutura produtiva, apoio e valorização das micro 

e pequenas empresas, apoio à comercialização, processo de inovação tecnológica e 

política creditícia compatível com as regiões e os setores produtivos. 

A União Européia oferece o exemplo da política de coesão territorial que atua de 

forma integrada ao território. O conceito de coesão territorial ultrapassa a noção de 

coesão econômica e social, pois objetiva contribuir para alcançar um 
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desenvolvimento mais equilibrado e uma maior coerência com outras políticas 

setoriais que tenham impacto no local. Deste modo, promove a integração territorial, 

a solidariedade e a cooperação entre as regiões e no interior destas. Assim, a 

política regional européia é exemplar, pelas estratégias formuladas, pela política de 

coesão, pelos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, pelo modelo do 

fundo de desenvolvimento regional e o ordenamento territorial articulado aos níveis 

local, regional e nacional.  

– As associações, consórcios municipais e agências de desenvolvimento regional 

são fundamentais como instituições de apoio ao desenvolvimento local e regional. 

As Agências de Desenvolvimento Regional espanholas constituem um exemplo de 

entidades de promoção da economia local. Têm por base os valores endógenos do 

território, as instituições e a ênfase à criação de um ambiente propício à inovação 

tecnológica e à difusão do conhecimento. As Agências de Desenvolvimento 

Regional e a Terceira Itália, numa perspectiva comparada, são referências à análise 

e ao aperfeiçoamento da política de desenvolvimento local proposta para 

Pernambuco, especificamente no que se refere aos Consórcios Intermunicipais. 

A identificação de 07 Consórcios Intermunicipais; envolvendo 70 municípios, leva à 

conclusão de que existe hoje, em Pernambuco, um ambiente propício à organização 

supramunicipal. A partir das evidências, acredita-se que o PGM contribui 

positivamente para uma nova cultura de planejamento territorial, apoiado pelos 

Planos Regionais, projetos supramunicipais de desenvolvimento local e pela 

ampliação da visão regional, na formulação e implementação das políticas setoriais. 

Por exemplo, as adotadas pelos Centros Tecnológicos, Agências do Trabalho e os 

Escritórios Regionais do Sebrae, Senac e Senai, que atuam, muitas vezes, de forma 

integrada, nas Regiões de Desenvolvimento.  

A análise realizada leva a concluir que, transcorridos quase oito anos do início da 

implementação do PGM e da adoção da regionalização em Pernambuco, já existem 

evidências positivas da ampliação dos consórcios entre os municípios e das 

representações da sociedade civil local. Porém, a constituição de consórcios 

regionais que envolvam esferas diferentes de governos e a sociedade organizada é 
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uma atividade contínua, que exige conhecimento, determinação, princípio de 

cooperação e solidariedade. O modelo predominante é ainda o da execução das 

ações de forma individual, segmentada, com interferências de ordem política e 

cultural. A evolução é tímida, principalmente, em comparado com as regiões Sul e 

Sudeste do Brasil. 

Os municípios de Pernambuco, a partir do ambiente instituído pelo PGM, de 

formulações e definição das políticas regionalmente, avançam nas articulações 

institucionais, com o objetivo de integrar ações e serviços públicos. Conclui-se que o 

planejamento regional contribui para a ampliação e formação de consórcios 

regionais. Porém, é necessário um maior engajamento dos prefeitos e da sociedade 

civil, representada pelos conselhos municipais, em articulações intermunicipais e 

com o governo estadual e federal. 

– A evidência da formulação de propostas regionais, em múltiplas escalas territoriais, 

conduzidas pelos órgãos de planejamento federal e incorporadas aos PPA Federal 

Avança Brasil (2000-2003) e Brasil de Todos (2004-2007). 

O planejamento regional, nos níveis mesorregional e macrorregional, é proposto a 

partir da estratégia apoiada no processo de planejamento participativo e de pactos 

para a gestão territorial integrada. Deste modo, reconhece-se o esforço do Governo 

Federal na proposta de um Plano Plurianual mais federativo, que envolva 

efetivamente os estados, os municípios e a sociedade civil. Tendo por objetivo a 

convergência das atividades para melhorar a qualidade do gasto público e alinhar de 

forma coerente os projetos de desenvolvimento territorial com a estratégia de 

desenvolvimento nacional e de inserção internacional.  

- A evidência de planejamento regional conduzido pelos governos estaduais, que 

promovem a institucionalização de espaços sub-regionais para efeito de 

planejamento e implementação das políticas públicas. 

Os exemplos de políticas estaduais regionalizadas surgem, na década de 90, com o 

objetivo de valorizar escalas territoriais, mais próprias ao desenvolvimento das 

potencialidades locais e à articulação de seus atores sociais. As demandas regionais 
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respaldam as políticas públicas e compõem os planos Plurianuais Estaduais, 

constituindo, assim, uma versão territorialmente ampliada das experiências de 

orçamento participativo, existente em escala municipal.  

– A evidência de uma trajetória de planejamento regional em Pernambuco, 

conduzida pelos órgãos de planejamento e pesquisa do Governo do Estado, 

atualmente representado pela Agência Condepe/Fidem.

Fica evidente o significativo empenho das instituições de planejamento estaduais no 

processo de formulação do planejamento regional, das propostas de 

descentralização e da diminuição das disparidades regionais. Fato este comprovado 

pelos diversos estudos registrados durante pesquisa no acervo da Agência 

Condepe/Fidem. Os estudos formulados, ao longo de 40 anos, pelos técnicos 

estaduais, estão de acordo com o ideário do planejamento europeu, das propostas 

desenvolvimentistas advindas da criação da Sudene e os processos de 

descentralização do Estado Nacional, constantes da Constituição de 1988. O PGM 

representa o avanço mais significativo, pois implanta a proposta e percorre todo o 

ciclo das políticas públicas: planejamento, implementação e avaliação. 

- A Regionalização e a territorização do planejamento são estratégias adotadas no 

PGM como forma de delimitar e focalizar a ação governamental de forma integrada e 

transparente. Assim, é firmado um maior compromisso dos governantes, das 

instituições e da sociedade na valorização da cultura e produção econômica local. 

Os elementos de análise do PGM, selecionados a partir de Putnam (2002), 

apresentam as evidências do desempenho regional e da interiorização do 

desenvolvimento.  

Deste modo, este TCM analisa os avanços do PGM a partir dos elementos 

selecionados e conclui que a regionalização, instituída por ocasião da aprovação do 

Plano Plurianual, é um valioso instrumento operativo de apoio à democracia política 

e social. Na medida em que apoia a descentralização econômica, a valorização da 

cultura local, a ampliação da rede de proteção social e, principalmente, a criação de 

um ambiente propício ao desenvolvimento do conjunto dos municípios de uma 

região ou parte desta.  
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O desempenho regional é sinalizado pelos resultados apresentados nos estudos do 

PIB, com a diminuição da diferença entre as 05 mesorregiões do Estado e o discreto 

crescimento do PIB no interior, acima do PIB estadual. A ampliação da rede local, o 

aumento do número de conselhos, os consórcios regionais, os dados do incremento 

industrial e turístico são elementos que sinalizam para confirmar a suposição que o 

PGM contribui positivamente para a cultura do planejamento regional, articulada a 

uma gestão participativa. Inicia-se um processo de redução das disparidades 

regionais e, conseqüentemente, da interiorização do desenvolvimento.  

Para finalizar, são apresentados sinais evidentes da comprovação da hipótese 

formulada: o planejamento regional do território estadual favorece o 

desenvolvimento local e regional do conjunto dos municípios de Pernambuco. Assim, 

acredita-se que o PGM evidencia as potencialidades das diversas RDs, pois amplia 

a atuação de variadas instituições, em todo o Estado, conforme demonstrado na 

espacialização apresentada das redes de atuação local. Os resultados levam a 

concluir que a regionalização proposta pelo Programa Governo nos Municípios 

permite desenvolver a implantação da estratégia e contribui para o desenvolvimento 

local dos municípios de Pernambuco. No entanto, pelo observado nas experiências 

estudadas, processos de desenvolvimento necessitam de um tempo razoável para 

sua consolidação, a fim de promover significativas mudanças em uma região. 
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Anexo A 

� Protocolo relativo à aplicação dos princípios de subsidiariedade e de 

proporcionalidade. 
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2 PROTOCOLO RELATIVO À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
SUBSIDIARIEDADE E DA PROPORCIONALIDADE

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES, 

DESEJANDO assegurar que as decisões sejam tomadas tão próximo quanto 
possível dos cidadãos da União, 

DETERMINADAS a fixar as condições de aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade consagrados no artigo I-11o da Constituição, 
bem como a instituir um sistema de controlo da aplicação dos referidos princípios, 

ACORDARAM nas disposições seguintes, que vêm anexas ao Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa: 

Artigo 1o

Cada instituição assegura continuamente a observância dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade definidos no artigo I-11.o da Constituição. 

Artigo 2o

Antes de propor um acto legislativo europeu, a Comissão procede a amplas 
consultas. Tais consultas devem, se for caso disso, ter em conta a dimensão 
regional e local das acções consideradas. Em caso de urgência excepcional, a 
Comissão não procederá a estas consultas, fundamentando a sua decisão na 
proposta que apresentar. 

Artigo 3o

Para efeitos do presente Protocolo, entende-se por «projecto de acto legislativo 
europeu» as propostas da Comissão, as iniciativas de um grupo de Estados-
Membros, as iniciativas do Parlamento Europeu, os pedidos do Tribunal de Justiça, 
as recomendações do Banco Central Europeu e os pedidos do Banco Europeu de 
Investimento, que tenham em vista a adopção de um acto legislativo europeu. 

Artigo 4o

A Comissão envia os seus projectos de actos legislativos europeus e os seus 
projectos alterados aos Parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que ao legislador 
da União. 

O Parlamento Europeu envia os seus projectos de actos legislativos europeus e os 
seus projectos alterados aos Parlamentos nacionais.

O Conselho envia os projectos de actos legislativos europeus emanados de um 
grupo de Estados-Membros, do Tribunal de Justiça, do Banco Central Europeu ou do 
Banco Europeu de Investimento, bem como os projectos alterados, aos Parlamentos 
nacionais. 
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Logo que sejam aprovadas, as resoluções legislativas do Parlamento Europeu e as 
posições do Conselho serão enviadas por estas instituições aos Parlamentos 
nacionais. 

Artigo 5o

Os projectos de actos legislativos europeus são fundamentados relativamente aos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Todos os projectos de actos 
legislativos europeus devem incluir uma ficha com elementos circunstanciados que 
permitam apreciar a observância dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. A mesma ficha deve conter elementos que permitam avaliar o 
impacto financeiro do projecto, bem como, no caso das leis-quadro europeias, as 
respectivas implicações para a regulamentação a aplicar pelos Estados-Membros, 
incluindo, nos casos pertinentes, a legislação regional. As razões que permitam 
concluir que determinado objectivo da União pode ser melhor alcançado ao nível 
desta serão corroboradas por indicadores qualitativos e, sempre que possível, 
quantitativos. Os projectos de actos legislativos europeus têm em conta a 
necessidade de assegurar que qualquer encargo, de natureza financeira ou 
administrativa, que incumba à União, aos Governos nacionais, às autoridades 
regionais ou locais, aos agentes económicos e aos cidadãos, seja o menos elevado 
possível e seja proporcional ao objectivo a realizar. 

Artigo 6o

Qualquer Parlamento nacional ou qualquer das câmaras de um desses Parlamentos 
pode, no prazo de seis semanas a contar da data de envio de um projecto de acto 
legislativo europeu, dirigir aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e 
da Comissão um parecer fundamentado em que exponha as razões pelas quais 
considera que o projecto em questão não obedece ao princípio da subsidiariedade. 
Cabe a cada um dos Parlamentos nacionais ou a cada uma das câmaras de um 
Parlamento nacional consultar, nos casos pertinentes, os Parlamentos regionais com 
competências legislativas. 

Se o projecto de acto legislativo europeu emanar de um grupo de Estados-Membros, 
o Presidente do Conselho enviará o parecer aos Governos desses Estados-
Membros. 

Se o projecto de acto legislativo europeu emanar do Tribunal de Justiça, do Banco 
Central Europeu ou do Banco Europeu de Investimento, o Presidente do Conselho 
enviará o parecer à instituição ou órgão em questão. 

Artigo 7o

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, bem como, eventualmente, o 
grupo de Estados-Membros, o Tribunal de Justiça, o Banco Central Europeu ou o 
Banco Europeu de Investimento, se deles emanar o projecto de acto legislativo, têm 
em conta os pareceres fundamentados emitidos pelos Parlamentos nacionais ou por 
uma câmara de um desses Parlamentos. 
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Cada Parlamento nacional dispõe de dois votos, repartidos em função do sistema 
parlamentar nacional. Nos sistemas parlamentares nacionais bicamarais, cada uma 
das câmaras dispõe de um voto. 

No caso de os pareceres fundamentados sobre a inobservância do princípio da 
subsidiariedade num projecto de acto legislativo europeu representarem, pelo 
menos, um terço do total dos votos atribuídos aos Parlamentos nacionais nos termos 
do segundo parágrafo, o projecto deve ser reanalisado. Este limiar é de um quarto 
quando se tratar de um projecto de acto legislativo europeu apresentado com base 
no artigo III-264.o da Constituição, relativo ao espaço de liberdade, segurança e 
justiça. 

Depois dessa reanálise, a Comissão, ou, eventualmente, o grupo de Estados-
Membros, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça, o Banco Central Europeu ou 
o Banco Europeu de Investimento, se deles emanar o projecto de acto legislativo 
europeu, pode decidir manter o projecto, alterá-lo ou retirá-lo. Esta decisão deve ser 
fundamentada. 

Artigo 8o

O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para conhecer dos recursos 
com fundamento em violação, por um acto legislativo europeu, do princípio da 
subsidiariedade, interpostos nos termos do artigo III-365.o da Constituição por um 
Estado-Membro, ou por ele transmitidos, em conformidade com o seu ordenamento 
jurídico interno, em nome do seu Parlamento nacional ou de uma câmara desse 
Parlamento. 

Nos termos do mesmo artigo, o Comité das Regiões pode igualmente interpor 
recursos desta natureza relativamente aos actos legislativos europeus para cuja 
adopção a Constituição determine que seja consultado. 

Artigo 9o

A Comissão apresenta anualmente ao Conselho Europeu, ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e aos Parlamentos nacionais um relatório sobre a aplicação do artigo I-
11.o da Constituição. Este relatório anual é igualmente enviado ao Comité das 
Regiões e ao Comité Económico e Social. 
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Anexo B – Inovação Legislativa:

� Leis dos Planos Plurianuais do Estado de Pernambuco 
Criação das Regiões de Desenvolvimento 
� Lei de Consórcios: Federal e Estadual 

� Leis Ambientais 
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