
REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Cariri Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Agricultura Familiar e Agronegócio

Cariri Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Fortalecer a política de regularização fundiária. Agricultura Familiar e Agronegócio

Cariri Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Agricultura Familiar e Agronegócio

Cariri Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Indústria

Cariri Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Agricultura Familiar e Agronegócio

Cariri Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Agricultura Familiar e Agronegócio

Cariri Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Ciência, Tecnologia e Inovação

Cariri Fortalecer a acessibilidade nos órgãos públicos. Infraestrutura e Mobilidade

Cariri

Cariri Infraestrutura e Mobilidade

Cariri Energias

Cariri Planejamento e Gestão

Cariri Turismo

Cariri Agricultura Familiar e Agronegócio

Cariri Promover a qualificação dos serviços turísticos. Turismo

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Fortalecer a industrialização e a comercialização 
dos produtos da agricultura familiar.

Fortalecer a industrialização e a comercialização 
dos produtos da agricultura familiar.

Melhorar a organização e a gestão dos 
produtores.

Incentivar a utilização de tecnologia para 
aprimorar a produção agropecuária.

Incentivar a utilização de tecnologia para 
aprimorar a produção agropecuária.

Ampliar a infraestrutura e a mobilidade de 
qualidade necessária ao desenvolvimento do 
território.

Ampliar a infraestrutura e a mobilidade de 
qualidade necessária ao desenvolvimento do 
território.

Melhorar a comunicação de informações dos 
serviços sociais.

Transparência, Controle e Participação 
Social

Ampliar a infraestrutura e a mobilidade de 
qualidade necessária ao desenvolvimento do 
território.

Melhorar a infraestrutura de mobilidade de apoio 
às atividades econômicas, contribuindo para a 
melhoria do escoamento da produção.

Ampliar a infraestrutura e a mobilidade de 
qualidade necessária ao desenvolvimento do 
território.

Assegurar a infraestrutura de energia elétrica 
adequada no meio rural.

Ampliar a infraestrutura e a mobilidade de 
qualidade necessária ao desenvolvimento do 
território.

Promover a melhoria do planejamento municipal 
focado na mobilidade.

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.

Diversificar a atividade turística, a partir do 
aproveitamento do potencial turístico da região – 
natural, geográfico e rural.

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.

Diversificar a atividade turística, a partir do 
aproveitamento do potencial turístico da região – 
natural, geográfico e rural.

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.
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Cariri Meio Ambiente

Cariri Recursos Hídricos

Cariri Meio Ambiente

Cariri Saneamento Básico

Cariri Meio Ambiente

Cariri Saúde

Cariri Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde. Saúde

Cariri Saúde

Cariri Difundir as ações de promoção da saúde. Saúde

Cariri Saúde

Cariri Educação Básica

Cariri Ensino Superior

Cariri Assistência Social

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.

Fortalecer a política de meio ambiente, de forma 
descentralizada e articulada com os municípios.

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.

Promover a segurança hídrica para produção e 
consumo.

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.

Aprimorar a fiscalização das áreas de preservação 
ambiental.

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.

Implementar a política de saneamento e de 
resíduos sólidos.

Garantir serviços turísticos de qualidade, 
atendendo as prioridades locais do meio 
ambiente.

Implementar a política de saneamento e de 
resíduos sólidos.

Assegurar uma saúde de qualidade para a 
população do Cariri.

Melhorar e ampliar a acessibilidade e o acesso 
aos serviços de saúde.

Assegurar uma saúde de qualidade para a 
população do Cariri.

Assegurar uma saúde de qualidade para a 
população do Cariri.

Fortalecer a atenção primária como coordenadora 
e ordenadora das redes de saúde.

Assegurar uma saúde de qualidade para a 
população do Cariri.

Assegurar uma saúde de qualidade para a 
população do Cariri.

Fortalecer a valorização e formação permanente 
do trabalhador.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Aprimorar a execução das políticas de educação e 
assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Aprimorar a execução das políticas de educação e 
assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Aprimorar a execução das políticas de educação e 
assistência social.
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Cariri Educação Básica

Cariri Ensino Superior

Cariri Assistência Social

Cariri Educação Básica

Cariri Ensino Superior

Cariri Assistência Social

Cariri Assistência Social

Cariri Segurança Pública

Cariri Políticas sobre Drogas

Cariri Infraestrutura e Mobilidade

Cariri Políticas sobre Drogas

Cariri Segurança Pública

Cariri Segurança Pública

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Melhorar a acessibilidade aos serviços de 
educação e assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Melhorar a acessibilidade aos serviços de 
educação e assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Melhorar a acessibilidade aos serviços de 
educação e assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Promover a valorização e a formação inicial e 
continuada dos profissionais de educação e de 
assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Promover a valorização e a formação inicial e 
continuada dos profissionais de educação e de 
assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Promover a valorização e a formação inicial e 
continuada dos profissionais de educação e de 
assistência social.

Garantir o direito à aprendizagem à educação 
básica e ensino superior, por meio da 
universalização, qualidade e equidade, referência 
social.

Implantar serviços de referência regional de 
Assistência Social.

Garantir o acesso universalizado aos serviços de 
segurança pública à população. 

Promover a intersetorialidade no combate às 
drogas, violência e acidente de trânsito.

Garantir o acesso universalizado aos serviços de 
segurança pública à população. 

Promover a intersetorialidade no combate às 
drogas, violência e acidente de trânsito.

Garantir o acesso universalizado aos serviços de 
segurança pública à população. 

Promover a intersetorialidade no combate às 
drogas, violência e acidente de trânsito.

Garantir o acesso universalizado aos serviços de 
segurança pública à população. 

Assegurar a ressocialização e reabilitação de 
dependentes químicos.

Garantir o acesso universalizado aos serviços de 
segurança pública à população. 

Ampliar a rede de atenção e difundir o acesso aos 
serviços de segurança pública.

Garantir o acesso universalizado aos serviços de 
segurança pública à população. 

Qualificar e ampliar o quadro de agente de 
segurança pública.
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Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Pesca e Aquicultura

Centro Sul Indústria

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Meio Ambiente

Centro Sul Recursos Hídricos

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Promover a assistência técnica sistemática e 
contextualizada que atenda às demandas e às 
necessidades da agricultura familiar.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Garantir o acesso à terra para os agricultores 
familiares por meio de políticas  públicas 
fundiárias.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Promover a agregação de valor aos produtos 
agropecuários, por meio do beneficiamento da 
produção.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Identificar grupos de interesses em sistemas de 
produção vocacionados.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Identificar grupos de interesses em sistemas de 
produção vocacionados.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Identificar grupos de interesses em sistemas de 
produção vocacionados.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Incentivar práticas e sistemas produtivos que 
visem à transição agroecológica.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Incentivar práticas e sistemas produtivos que 
visem à transição agroecológica.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Ampliar a captação e o armazenamento de água 
para produção de alimentos.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e garantindo a 
permanência das famílias no campo.

Ampliar a captação e o armazenamento de água 
para produção de alimentos.
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Centro Sul Energias

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Energias

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Energias

Centro Sul Infraestrutura e Mobilidade

Centro Sul Recursos Hídricos

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Meio Ambiente

Centro Sul Meio Ambiente

Centro Sul Intensificar a fiscalização ambiental. Meio Ambiente

Centro Sul Revitalizar e conservar os mananciais. Meio Ambiente

Centro Sul Meio Ambiente

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Educação Básica

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Incentivar a geração de energias limpas, 
conectada à rede comercial, incrementando o 
fornecimento adequado de energia.

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Ampliar o acesso à energia elétrica trifásica nos 
perímetros irrigados e açudes com potenciais 
produtivos.

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Ampliar o acesso à energia elétrica trifásica nos 
perímetros irrigados e açudes com potenciais 
produtivos.

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Ampliar a promoção da redução dos custos com 
energia elétrica dos irrigantes de base familiar do 
território.

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Ampliar a promoção da redução dos custos com 
energia elétrica dos irrigantes de base familiar do 
território.

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Melhorar e interligar a infraestrutura de 
escoamento de produção do território. 

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Ampliar o acesso à água para os meios produtivos 
e comunidades ribeirinhas.

Ampliar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
território.

Ampliar o acesso à água para os meios produtivos 
e comunidades ribeirinhas.

Promover o uso racional dos recursos naturais de 
maneira sustentável.

Contemplar a variável ambiental em todas as 
ações econômicas e sociais do território.

Promover o uso racional dos recursos naturais de 
maneira sustentável.

Ampliar o combate ao desmatamento de 
vegetação nativa e o planejamento ambiental e 
econômico dos imóveis rurais.

Promover o uso racional dos recursos naturais de 
maneira sustentável.

Promover o uso racional dos recursos naturais de 
maneira sustentável.

Promover o uso racional dos recursos naturais de 
maneira sustentável.

Promover políticas de educação ambiental e de 
combate ao uso irracional de agrotóxicos.

Promover o uso racional dos recursos naturais de 
maneira sustentável.

Promover políticas de educação ambiental e de 
combate ao uso irracional de agrotóxicos.

Promover o uso racional dos recursos naturais de 
maneira sustentável.

Promover políticas de educação ambiental e de 
combate ao uso irracional de agrotóxicos.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Centro Sul Educação Básica

Centro Sul Educação Básica

Centro Sul Educação Profissional

Centro Sul Ensino Superior

Centro Sul Trabalho e Renda

Centro Sul Agricultura Familiar e Agronegócio

Centro Sul Inclusão Social e Direitos Humanos

Centro Sul Educação Básica

Centro Sul Saneamento Básico

Centro Sul Saúde

Centro Sul Saúde

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Ampliar a política pública educacional voltada à 
alfabetização da população.

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Ampliar a rede de ensino superior, 
profissionalizante e regular em tempo integral em 
todo o território. 

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Ampliar a rede de ensino superior, 
profissionalizante e regular em tempo integral em 
todo o território. 

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Ampliar a rede de ensino superior, 
profissionalizante e regular em tempo integral em 
todo o território. 

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas 
para a inserção dos jovens da cidade e do campo 
no mercado de trabalho.

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas 
para a inserção dos jovens da cidade e do campo 
no mercado de trabalho.

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Fortalecer a educação de direitos humanos em 
todos os níveis.

Universalizar a educação pública de qualidade em 
todos os níveis, respeitando as especificidades do 
território garantindo a efetividade do aprendizado.

Fortalecer a educação de direitos humanos em 
todos os níveis.

Dotar o território de uma saúde pública de 
qualidade e humanizada.

Aprimorar a política de saneamento básico para a 
região. 

Dotar o território de uma saúde pública de 
qualidade e humanizada.

Garantir o atendimento da demanda da atenção 
especializada e de alta complexidade com 
resolutividade.

Dotar o território de uma saúde pública de 
qualidade e humanizada.

Aprimorar a descentralização das políticas de 
saúde de forma equânime entre as regiões, 
considerando o perfil socioeconômico e 
epidemiológico.
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Centro Sul Saúde

Centro Sul Saúde

Centro Sul Inclusão Social e Direitos Humanos

Centro Sul Assistência Social

Centro Sul Justiça e Cidadania

Centro Sul Segurança Pública

Centro Sul Requalificação Urbana

Centro Sul Ampliar e efetivar as políticas antidrogas. Políticas sobre Drogas

Centro Sul Ampliar e efetivar as políticas antidrogas. Segurança Pública

Centro Sul Segurança Pública

Grande Fortaleza Fortalecer a infraestrutura logística. Infraestrutura e Mobilidade

Grande Fortaleza Incentivar a cultura de inovação. Ciência, Tecnologia e Inovação

Grande Fortaleza Incentivar a cultura de inovação. Empreendedorismo

Grande Fortaleza Planejamento e Gestão

Grande Fortaleza Agricultura Familiar e Agronegócio

Grande Fortaleza Inclusão Social e Direitos Humanos

Grande Fortaleza Trabalho e Renda

Dotar o território de uma saúde pública de 
qualidade e humanizada.

Efetivar as redes de atenção à saúde, trabalhando 
a intersetorialidade.

Dotar o território de uma saúde pública de 
qualidade e humanizada.

Efetivar a regulação da oferta dos serviços de 
saúde.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Ampliar as redes de atendimento a crianças e 
adolescentes, mulheres e idosos, vítimas de 
violência.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Ampliar as redes de atendimento a crianças e 
adolescentes, mulheres e idosos, vítimas de 
violência.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Ampliar as redes de atendimento a crianças e 
adolescentes, mulheres e idosos, vítimas de 
violência.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Reestruturar profissional e física o sistema de 
segurança pública.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Requalificar os espaços urbanos e de lazer como 
espaços de convivência familiar.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Garantir segurança e sentimento de segurança 
para a população do território.

Articular e integrar as políticas governamentais 
com foco na segurança pública.

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Estabelecer observatório para monitoramento das 
diferenças, peculiaridades e oportunidades locais.

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Garantir o incentivo às políticas públicas que 
assegurem a agricultura familiar para as 
comunidades quilombolas e povos tradicionais

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Garantir o incentivo às políticas públicas que 
assegurem a agricultura familiar para as 
comunidades quilombolas e povos tradicionais

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Consolidar políticas de geração de trabalho, 
emprego, renda e artesanato.
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Grande Fortaleza Empreendedorismo

Grande Fortaleza Planejamento e Gestão

Grande Fortaleza Incentivar o empreendedorismo. Empreendedorismo

Grande Fortaleza Priorizar ações de convivência com o semiárido. Agricultura Familiar e Agronegócio

Grande Fortaleza Priorizar ações de convivência com o semiárido. Meio Ambiente

Grande Fortaleza Priorizar ações de convivência com o semiárido. Recursos Hídricos

Grande Fortaleza Planejamento e Gestão

Grande Fortaleza Fomentar políticas de economia solidária. Agricultura Familiar e Agronegócio

Grande Fortaleza Fomentar políticas de economia solidária. Trabalho e Renda

Grande Fortaleza Fomentar políticas de economia solidária. Empreendedorismo

Desenvolver políticas de estado que contemplem  
os sistemas produtivos.

Consolidar políticas de geração de trabalho, 
emprego, renda e artesanato.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Fortalecer o planejamento regional integrado ao 
desenvolvimento sustentável, considerando as 
peculiaridades e diferenças locais.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Dotar os governos de capacidade institucional 
para desenhar, implementar e acompanhar as 
políticas públicas  de desenvolvimento regional 
sustentável.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.

Promover o desenvolvimento integrado, 
sustentável e solidário da região, a partir de uma 
cultura de planejamento regional em sintonia com 
o planejamento estadual.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Grande Fortaleza Agricultura Familiar e Agronegócio

Grande Fortaleza Inclusão Social e Direitos Humanos

Grande Fortaleza Meio Ambiente

Grande Fortaleza Agricultura Familiar e Agronegócio

Grande Fortaleza Meio Ambiente

Grande Fortaleza Saneamento Básico

Grande Fortaleza Turismo

Grande Fortaleza Turismo

Grande Fortaleza Infraestrutura e Mobilidade

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Planejamento e Gestão

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Aproveitar as potencialidades das comunidades 
tradicionais e assentamentos existentes, 
garantindo a demarcação e titulação de seus 
respectivos territórios.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Aproveitar as potencialidades das comunidades 
tradicionais e assentamentos existentes, 
garantindo a demarcação e titulação de seus 
respectivos territórios.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Incentivar aos serviços municipais de inspeção 
sanitária.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Incentivar aos serviços municipais de inspeção 
sanitária.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Implantar e fortalecer os sistemas de saneamento 
básico e gestão dos resíduos sólidos, 
preferencialmente nas comunidades com 
potencial turístico em situação de exclusão e 
vulnerabilidade social.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Implantar e fortalecer os sistemas de saneamento 
básico e gestão dos resíduos sólidos, 
preferencialmente nas comunidades com 
potencial turístico em situação de exclusão e 
vulnerabilidade social.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Implantar e fortalecer os sistemas de saneamento 
básico e gestão dos resíduos sólidos, 
preferencialmente nas comunidades com 
potencial turístico em situação de exclusão e 
vulnerabilidade social.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Qualificar os serviços de atendimento ao turismo 
na região, investindo em recursos humanos, 
tecnologias, comunicação, identificação visual e 
sinalização.

Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na 
sustentabilidade e no fortalecimento da  
infraestrutura do território.

Garantir a ampliação da infraestrutura para o 
transporte urbano e intermunicipal com qualidade 
e efetiva mobilidade e acessibilidade.

Promover parcerias e fortalecer o sistema de 
colaboração entre as esferas municipal, estadual 
e federal nas políticas setoriais.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Empreendedorismo

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Trabalho e Renda

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Educação Básica

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Ampliar o atendimento escolar em tempo integral. Educação Básica

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Ampliar o atendimento escolar em tempo integral. Educação Profissional

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Trabalho e Renda

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Inclusão Social e Direitos Humanos

Grande Fortaleza Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Fortalecer o potencial cultural e criativo da região. Cultura

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Educação Básica

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Segurança Alimentar e Nutricional

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Habitação

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Saneamento Básico

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Saúde

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Saúde

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Educação Básica

Grande Fortaleza Reduzir a pobreza. Assistência Social

Grande Fortaleza Políticas sobre Drogas

Fortalecer a qualificação tecnológica e o 
protagonismo profissional, conforme a vocação 
regional, com ênfase na juventude.

Fortalecer a qualificação tecnológica e o 
protagonismo profissional, conforme a vocação 
regional, com ênfase na juventude.

Fortalecer a qualificação tecnológica e o 
protagonismo profissional, conforme a vocação 
regional, com ênfase na juventude.

Fortalecer as ações da educação focadas na 
redução da distorção entre idade e série.

Gerar emprego e renda com ênfase nas 
populações vulneráveis.

Gerar emprego e renda com ênfase nas 
populações vulneráveis.

Ampliar e fortalecer a política de redução do 
analfabetismo.

Ampliar e fortalecer a segurança alimentar e 
nutricional.

Fortalecer políticas habitacionais de interesse 
social.

Fortalecer as ações de saneamento básico e 
promoção da prevenção da saúde.

Fortalecer as ações de saneamento básico e 
promoção da prevenção da saúde.

Integrar as políticas intersetoriais de educação, 
saúde e assistência social.

Integrar as políticas intersetoriais de educação, 
saúde e assistência social.

Integrar as políticas intersetoriais de educação, 
saúde e assistência social.

Reduzir a violência de forma ampla, priorizando o 
segmento da juventude.

Promover a interlocução de gestão intersetorial 
com foco na prevenção ao uso e abuso de álcool 
e outras drogas com práticas de violência.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Grande Fortaleza Segurança Pública

Grande Fortaleza Segurança Pública

Grande Fortaleza Segurança Pública

Grande Fortaleza Inclusão Social e Direitos Humanos

Grande Fortaleza Justiça e Cidadania

Grande Fortaleza Requalificação Urbana

Litoral Leste Meio Ambiente

Litoral Leste Educação Básica

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Leste Saneamento Básico

Litoral Leste Meio Ambiente

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Reduzir a violência de forma ampla, priorizando o 
segmento da juventude.

Promover a interlocução de gestão intersetorial 
com foco na prevenção ao uso e abuso de álcool 
e outras drogas com práticas de violência.

Reduzir a violência de forma ampla, priorizando o 
segmento da juventude.

Intensificar a prevenção e o combate ao tráfico de 
drogas e fortalecer os mecanismos de inteligência 
das polícias, em articulação com os demais entes 
federados, potencializando o poder público em 
territórios específicos.

Reduzir a violência de forma ampla, priorizando o 
segmento da juventude.

Promover políticas de redução da violência letal 
contra jovens, mulheres, adolescentes, negros, 
índios e comunidade LGBT.

Reduzir a violência de forma ampla, priorizando o 
segmento da juventude.

Promover políticas de redução da violência letal 
contra jovens, mulheres, adolescentes, negros, 
índios e comunidade LGBT.

Reduzir a violência de forma ampla, priorizando o 
segmento da juventude.

Reorientar a gestão penitenciária na perspectiva 
da inserção e integração social da população 
carcerária.

Reduzir a violência de forma ampla, priorizando o 
segmento da juventude.

Reordenamento e requalificação dos espaços 
públicos para convivência social.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer as políticas de preservação ambiental e 
de educação ambiental, contextualizadas com a 
realidade local.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer as políticas de preservação ambiental e 
de educação ambiental, contextualizadas com a 
realidade local.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer as políticas de preservação ambiental e 
de educação ambiental, contextualizadas com a 
realidade local.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Ampliar a política de saneamento ambiental, 
contemplando a integração das políticas públicas 
estaduais e municipais de saneamento e resíduos 
sólidos.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Ampliar a política de saneamento ambiental, 
contemplando a integração das políticas públicas 
estaduais e municipais de saneamento e resíduos 
sólidos.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Promover um melhor reordenamento agrário e 
urbano, ampliando o planejamento ambiental e 
econômico dos imóveis rurais.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Leste Planejamento e Gestão

Litoral Leste Meio Ambiente

Litoral Leste Requalificação Urbana

Litoral Leste Recursos Hídricos

Litoral Leste Meio Ambiente

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Leste Saneamento Básico

Litoral Leste Ampliar a adoção de práticas agroecológicas. Meio Ambiente

Litoral Leste Ampliar a adoção de práticas agroecológicas. Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Leste Energias

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Promover um melhor reordenamento agrário e 
urbano, ampliando o planejamento ambiental e 
econômico dos imóveis rurais.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Promover um melhor reordenamento agrário e 
urbano, ampliando o planejamento ambiental e 
econômico dos imóveis rurais.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Promover um melhor reordenamento agrário e 
urbano, ampliando o planejamento ambiental e 
econômico dos imóveis rurais.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer e integrar as políticas públicas de 
convivência com o semiárido e recursos hídricos, 
garantindo a distribuição de água de qualidade e 
em quantidade, priorizando o consumo humano 
para o território.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer e integrar as políticas públicas de 
convivência com o semiárido e recursos hídricos, 
garantindo a distribuição de água de qualidade e 
em quantidade, priorizando o consumo humano 
para o território.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer e integrar as políticas públicas de 
convivência com o semiárido e recursos hídricos, 
garantindo a distribuição de água de qualidade e 
em quantidade, priorizando o consumo humano 
para o território.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer e integrar as políticas públicas de 
convivência com o semiárido e recursos hídricos, 
garantindo a distribuição de água de qualidade e 
em quantidade, priorizando o consumo humano 
para o território.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Garantir o uso adequado e ordenado dos recursos 
naturais, promovendo um desenvolvimento 
ambiental agroecológico.

Fortalecer a implementação da política de 
energias renováveis sustentáveis.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Leste Promover a educação para o empreendedorismo. Empreendedorismo

Litoral Leste Promover a educação para o empreendedorismo. Educação Profissional

Litoral Leste Empreendedorismo

Litoral Leste Trabalho e Renda

Litoral Leste Empreendedorismo

Litoral Leste Inclusão Social e Direitos Humanos

Litoral Leste Trabalho e Renda

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Leste Trabalho e Renda

Litoral Leste Empreendedorismo

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fortalecer a comercialização dos produtos do 
micro, pequeno e médio empreendedor.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fortalecer a comercialização dos produtos do 
micro, pequeno e médio empreendedor.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Gerar oportunidade atrativas de trabalho para a 
juventude, contribuindo para a retenção dos 
talentos intelectuais no território.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Gerar oportunidade atrativas de trabalho para a 
juventude, contribuindo para a retenção dos 
talentos intelectuais no território.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Gerar oportunidade atrativas de trabalho para a 
juventude, contribuindo para a retenção dos 
talentos intelectuais no território.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fortalecer a articulação entre as cadeias 
produtivas locais.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fortalecer a articulação entre as cadeias 
produtivas locais.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fortalecer a articulação entre as cadeias 
produtivas locais.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Leste Pesca e Aquicultura

Litoral Leste Turismo

Litoral Leste Cultura

Litoral Leste Esporte e Lazer

Litoral Leste Ampliar o fluxo turístico familiar. Turismo

Litoral Leste Turismo

Litoral Leste Turismo

Litoral Leste Agricultura Familiar e Agronegócio

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Fomentar as políticas de comercialização dos 
produtos da agricultura familiar do território.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Reordenar, no contexto da agricultura familiar do 
Estado, as políticas da Pesca Artesanal e da 
Aquicultura Familiar.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo e a 
produção sustentável e solidária, levando em 
consideração os recortes prioritários de gênero, 
geração e etnias e as vocações locais.

Reordenar, no contexto da agricultura familiar do 
Estado, as políticas da Pesca Artesanal e da 
Aquicultura Familiar.

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Diversificar o potencial turístico da região 
(religioso, cultural, esportivo e ecológico).

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Diversificar o potencial turístico da região 
(religioso, cultural, esportivo e ecológico).

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Diversificar o potencial turístico da região 
(religioso, cultural, esportivo e ecológico).

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Descentralizar o turismo para outros polos do 
território.

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Promover o cooperativismo e empreendedorismo 
nas comunidades com foco no turismo, ampliando 
e fortalecendo a Rede de Turismo Comunitário.

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Promover o cooperativismo e empreendedorismo 
nas comunidades com foco no turismo, ampliando 
e fortalecendo a Rede de Turismo Comunitário.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Leste Turismo

Litoral Leste Ampliar o acesso a educação de jovens e adultos. Educação Básica

Litoral Leste Ampliar o acesso a educação de jovens e adultos. Educação Profissional

Litoral Leste Educação Básica

Litoral Leste Educação Profissional

Litoral Leste Ensino Superior

Litoral Leste Educação Profissional

Litoral Leste Ensino Superior

Litoral Leste Educação Básica

Litoral Leste Saúde

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Cultura

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Esporte e Lazer

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Inclusão Social e Direitos Humanos

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Ampliar a oferta de educação em tempo integral. Educação Básica

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Ampliar a oferta de educação em tempo integral. Educação Profissional

Fomentar o turismo sustentável e solidário a partir 
do potencial geográfico, ampliando a visibilidade 
turística da região.

Garantir a conservação e recuperação da Zona 
Paisagística.

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Implantar educação contextualizada às realidades 
locais.

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Ampliar as formas de acesso à Educação Pública 
Profissional de acordo com a realidade local, 
garantindo ainda o acesso ao trabalho e a renda. 

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Promover as formas de acesso à Educação 
Pública Superior, assim como as áreas de 
formação, na região.

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Valorizar os profissionais da educação, através de 
formação continuada, remuneração adequada e 
melhores condições de trabalho..

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Valorizar os profissionais da educação, através de 
formação continuada, remuneração adequada e 
melhores condições de trabalho.

Promover educação de qualidade em todos os 
níveis e modalidades.

Valorizar os profissionais da educação, através de 
formação continuada, remuneração adequada e 
melhores condições de trabalho.

Garantir o acesso ao serviço de saúde pública de 
qualidade.

Garantir o acesso ao serviço de saúde pública de 
qualidade.

Estimular o desenvolvimento de ações voltadas 
para cultura, esportes e respeito aos direitos 
humanos.

Estimular o desenvolvimento de ações voltadas 
para cultura, esportes e respeito aos direitos 
humanos.

Estimular o desenvolvimento de ações voltadas 
para cultura, esportes e respeito aos direitos 
humanos.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Segurança Pública

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Combater o tráfico de drogas. Segurança Pública

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Combater o tráfico de drogas. Políticas sobre Drogas

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Políticas sobre Drogas

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Saúde

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Justiça e Cidadania

Litoral Leste Reduzir a violência e a criminalidade no território. Inclusão Social e Direitos Humanos

Litoral Norte Recursos Hídricos

Litoral Norte Saneamento Básico

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Norte Saneamento Básico

Litoral Norte Meio Ambiente

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Promover a valorização e a formação continuada 
dos profissionais da segurança pública.

Ampliar as formas de tratamento e 
acompanhamento aos dependentes químicos e 
ex-presidiários, intersetorializando as ações.

Ampliar as formas de tratamento e 
acompanhamento aos dependentes químicos e 
ex-presidiários, intersetorializando as ações.

Ampliar as formas de tratamento e 
acompanhamento aos dependentes químicos e 
ex-presidiários, intersetorializando as ações.

Ampliar as formas de tratamento e 
acompanhamento aos dependentes químicos e 
ex-presidiários, intersetorializando as ações.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água em todo o território, para o 
consumo humano e animal e para a produção.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água em todo o território, para o 
consumo humano e animal e para a produção.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água em todo o território, para o 
consumo humano e animal e para a produção.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Garantir o saneamento básico e implementar a 
política de resíduos sólidos.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Garantir o saneamento básico e implementar a 
política de resíduos sólidos.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando o acesso à terra para os pescadores 
artesanais e agricultores e respeitando as 
territorialidades das comunidades tradicionais.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Norte Inclusão Social e Direitos Humanos

Litoral Norte Requalificação Urbana

Litoral Norte Meio Ambiente

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Norte Energias

Litoral Norte Planejamento e Gestão

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Norte Meio Ambiente

Litoral Norte Indústria

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando o acesso à terra para os pescadores 
artesanais e agricultores e respeitando as 
territorialidades das comunidades tradicionais.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando o acesso à terra para os pescadores 
artesanais e agricultores e respeitando as 
territorialidades das comunidades tradicionais.

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Fortalecer as práticas de manejo agroflorestal 
(agrosilvopastoril).

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Fortalecer as práticas de manejo agroflorestal 
(agrosilvopastoril).

Garantir o  uso sustentável dos recursos naturais 
em todo o território.

Incentivar a implementação de políticas de 
energias renováveis sustentáveis que atendam 
aos interesses do coletivo territorial.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Promover a articulação entre governos e 
sociedade civil voltada para o desenvolvimento 
comum do território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer o desenvolvimento da agroindústria 
familiar, associada aos serviços de inspeção 
sanitária e integrado às demandas do mercado.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer o desenvolvimento da agroindústria 
familiar, associada aos serviços de inspeção 
sanitária e integrado às demandas do mercado.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer o desenvolvimento da agroindústria 
familiar, associada aos serviços de inspeção 
sanitária e integrado às demandas do mercado.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer a produção e a comercialização dos 
produtos da agricultura familiar.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Norte Pesca e Aquicultura

Litoral Norte Empreendedorismo

Litoral Norte Turismo

Litoral Norte Trabalho e Renda

Litoral Norte Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Norte Trabalho e Renda

Litoral Norte Infraestrutura e Mobilidade

Litoral Norte Saneamento Básico

Litoral Norte Saúde

Litoral Norte Fortalecer as redes de atenção a Saúde. Saúde

Litoral Norte Educação Básica

Litoral Norte Educação Básica

Litoral Norte Educação Profissional

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo 
entre agricultores, pescadores artesanais e 
turismo comunitário.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo 
entre agricultores, pescadores artesanais e 
turismo comunitário.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo 
entre agricultores, pescadores artesanais e 
turismo comunitário.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável, competitivo e solidário, com base nas 
vocações territoriais, da agricultura familiar, da 
pesca artesanal e do turismo comunitário.

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo 
entre agricultores, pescadores artesanais e 
turismo comunitário.

Garantir a geração e ampliação das oportunidades 
de emprego, trabalho e renda para a população 
do território.

Implementar políticas de qualificação e inclusão 
social, com foco nos potenciais e carências do 
território.

Garantir a geração e ampliação das oportunidades 
de emprego, trabalho e renda para a população 
do território.

Implementar políticas de qualificação e inclusão 
social, com foco nos potenciais e carências do 
território.

Garantir a geração e ampliação das oportunidades 
de emprego, trabalho e renda para a população 
do território.

Ampliar a formalização das relações de trabalho 
no território.

Garantir a geração e ampliação das oportunidades 
de emprego, trabalho e renda para a população 
do território.

Fortalecer a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento e integração das cadeias 
produtivas e de lazer do território.

Universalizar o serviço de saúde de qualidade 
para as populações do território.

Fortalecer a política de saneamento básico no 
território do Litoral Norte.

Universalizar o serviço de saúde de qualidade 
para as populações do território.

Promover a valorização e a formação continuada 
dos profissionais de saúde.

Universalizar o serviço de saúde de qualidade 
para as populações do território.

Garantir a qualidade da educação em todos os 
níveis.

Efetivar o Currículo Escolar contextualizado com a 
realidade do território.

Garantir a qualidade da educação em todos os 
níveis.

Garantir a permanência do aluno na escola em 
tempo integral.

Garantir a qualidade da educação em todos os 
níveis.

Garantir a permanência do aluno na escola em 
tempo integral.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Norte Educação Básica

Litoral Norte Integrar e fortalecer o vínculo Família e Escola. Educação Básica

Litoral Norte Planejamento e Gestão

Litoral Norte Reduzir a violência e a criminalidade. Reforçar a segurança na fronteira Ceará-Piauí. Segurança Pública

Litoral Norte Reduzir a violência e a criminalidade. Segurança Pública

Litoral Norte Reduzir a violência e a criminalidade. Segurança Pública

Litoral Oeste/Vale do Curu Recursos Hídricos

Litoral Oeste/Vale do Curu Saneamento Básico

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Meio Ambiente

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Saneamento Básico

Litoral Oeste/Vale do Curu Energias

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Trabalho e Renda

Garantir a qualidade da educação em todos os 
níveis.

Promover a valorização e a formação continuada 
dos profissionais da educação.

Garantir a qualidade da educação em todos os 
níveis.

Garantir a qualidade da educação em todos os 
níveis.

Fortalecer a intersetorialidade e integração das 
políticas públicas presentes no território.

Intensificar a formação dos profissionais de 
segurança.

Fortalecer os projetos sociais de enfrentamento à 
violência e à criminalidade.

Garantir o uso sustentável e racional dos recursos 
naturais no território.

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água em todo o território, para o 
consumo humano e animal e para a produção, 
respeitando a diversidade territorial.

Garantir o uso sustentável e racional dos recursos 
naturais no território.

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água em todo o território, para o 
consumo humano e animal e para a produção, 
respeitando a diversidade territorial.

Garantir o uso sustentável e racional dos recursos 
naturais no território.

Fortalecer a política agrária para promover o 
acesso à terra.

Garantir o uso sustentável e racional dos recursos 
naturais no território.

Implementar a política de manejo agroflorestal, 
com práticas agroecológicas.

Garantir o uso sustentável e racional dos recursos 
naturais no território.

Implementar a política de manejo agroflorestal, 
com práticas agroecológicas.

Garantir o uso sustentável e racional dos recursos 
naturais no território.

Implementar política de saneamento básico nos 
municípios do território.

Garantir o uso sustentável e racional dos recursos 
naturais no território.

Implementar uma política estadual de energias 
renováveis, com ênfase na energia solar, com 
acesso amplo e distribuição para todas as 
finalidades.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Fortalecer as cadeias produtivas que atendam às 
vocações do território.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Fortalecer as cadeias produtivas que atendam às 
vocações do território.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Oeste/Vale do Curu Empreendedorismo

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Empreendedorismo

Litoral Oeste/Vale do Curu Fortalecer a agroindústria de base familiar. Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Fortalecer a agroindústria de base familiar. Indústria

Litoral Oeste/Vale do Curu Empreendedorismo

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Básica

Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Profissional

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Fortalecer as cadeias produtivas que atendam às 
vocações do território.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Promover políticas de comercialização dos 
produtos da agricultura familiar. 

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Promover o associativismo e o cooperativismo no 
território. 

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Promover o associativismo e o cooperativismo no 
território. 

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva, 
sustentável, gerando renda e promovendo a 
permanência das famílias no campo.

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Promover a economia solidária, fortalecendo os 
empreendimentos familiares.

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Promover a economia solidária, fortalecendo os 
empreendimentos familiares.

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Promover uma formação contextualizada, 
respeitando as identidades e os níveis de 
educação no território.

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Promover uma formação contextualizada, 
respeitando as identidades e os níveis de 
educação no território.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Oeste/Vale do Curu Ensino Superior

Litoral Oeste/Vale do Curu Trabalho e Renda

Litoral Oeste/Vale do Curu Inclusão Social e Direitos Humanos

Litoral Oeste/Vale do Curu Infraestrutura e Mobilidade

Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Básica

Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Profissional

Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Básica

Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Básica

Litoral Oeste/Vale do Curu Ensino Superior

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Promover uma formação contextualizada, 
respeitando as identidades e os níveis de 
educação no território.

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Ampliar as oportunidades de trabalho e geração 
de renda com recorte de gênero, geração e etnia.

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Ampliar as oportunidades de trabalho e geração 
de renda com recorte de gênero, geração e etnia.

Assegurar a redução das desigualdades na 
distribuição das riquezas produzidas pelas 
populações do território.

Aprimorar a infraestrutura rodoviária intermunicipal 
para fortalecer as atividades geradoras de 
trabalho, renda e de lazer.

Garantir, em todo o território, o acesso à 
educação (em nível médio-profissionalizante e 
superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva 
e contextualizada, respeitando a diversidade 
sexual, de gênero e  étnica.

Oferecer infraestrutura educacional de qualidade, 
respeitando as demandas e necessidades do 
território.

Garantir, em todo o território, o acesso à 
educação (em nível médio-profissionalizante e 
superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva 
e contextualizada, respeitando a diversidade 
sexual, de gênero e  étnica.

Oferecer infraestrutura educacional de qualidade, 
respeitando as demandas e necessidades do 
território.

Garantir, em todo o território, o acesso à 
educação (em nível médio-profissionalizante e 
superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva 
e contextualizada, respeitando a diversidade 
sexual, de gênero e  étnica.

Promover a valorização do profissional de 
educação e a formação contínua/continuada.

Garantir, em todo o território, o acesso à 
educação (em nível médio-profissionalizante e 
superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva 
e contextualizada, respeitando a diversidade 
sexual, de gênero e  étnica.

Promover a adequação do currículo para que se 
alcance uma educação contextualizada com a 
realidade do território.

Garantir, em todo o território, o acesso à 
educação (em nível médio-profissionalizante e 
superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva 
e contextualizada, respeitando a diversidade 
sexual, de gênero e  étnica.

Ampliar e garantir a oferta de cursos em nível 
superior, adequados à realidade do território.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Básica

Litoral Oeste/Vale do Curu Cultura

Litoral Oeste/Vale do Curu Saúde

Litoral Oeste/Vale do Curu Saúde

Litoral Oeste/Vale do Curu Saneamento Básico

Litoral Oeste/Vale do Curu Segurança Alimentar e Nutricional

Litoral Oeste/Vale do Curu Saúde

Litoral Oeste/Vale do Curu Cultura

Litoral Oeste/Vale do Curu Agricultura Familiar e Agronegócio

Litoral Oeste/Vale do Curu Pesca e Aquicultura

Litoral Oeste/Vale do Curu Inclusão Social e Direitos Humanos

Litoral Oeste/Vale do Curu Cultura

Garantir, em todo o território, o acesso à 
educação (em nível médio-profissionalizante e 
superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva 
e contextualizada, respeitando a diversidade 
sexual, de gênero e  étnica.

Promover nas escolas de ensino médio o acesso 
a espaços arquitetônicos adequados às práticas 
artísticas e culturais respeitando a realidade do 
território.

Garantir, em todo o território, o acesso à 
educação (em nível médio-profissionalizante e 
superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva 
e contextualizada, respeitando a diversidade 
sexual, de gênero e  étnica.

Promover nas escolas de ensino médio o acesso 
a espaços arquitetônicos adequados às práticas 
artísticas e culturais respeitando a realidade do 
território.

Assegurar à população do território,  infraestrutura 
e serviços de saúde de qualidade e 
universalizado.

Fortalecer o atendimento de saúde em nível 
secundário e terciário no território.

Assegurar à população do território,  infraestrutura 
e serviços de saúde de qualidade e 
universalizado.

Promover a valorização do profissional de saúde e 
a formação contínua/continuada.

Assegurar à população do território,  infraestrutura 
e serviços de saúde de qualidade e 
universalizado.

Fortalecer a política de saneamento básico dos 
municípios do território.

Assegurar à população do território,  infraestrutura 
e serviços de saúde de qualidade e 
universalizado.

Fortalecer as políticas de segurança alimentar e 
nutricional.

Assegurar à população do território,  infraestrutura 
e serviços de saúde de qualidade e 
universalizado.

Ampliar a cobertura do atendimento móvel de 
urgência e emergência.

Promover e valorizar a cultura - linguagens 
artísticas e demais manifestações e expressões 
culturais, existentes no território.

Resgatar e preservar as culturas e tradições da 
população indígena, negra e pescadores do 
Território.

Promover e valorizar a cultura - linguagens 
artísticas e demais manifestações e expressões 
culturais, existentes no território.

Resgatar e preservar as culturas e tradições da 
população indígena, negra e pescadores do 
Território.

Promover e valorizar a cultura - linguagens 
artísticas e demais manifestações e expressões 
culturais, existentes no território.

Resgatar e preservar as culturas e tradições da 
população indígena, negra e pescadores do 
Território.

Promover e valorizar a cultura - linguagens 
artísticas e demais manifestações e expressões 
culturais, existentes no território.

Resgatar e preservar as culturas e tradições da 
população indígena, negra e pescadores do 
Território.

Promover e valorizar a cultura - linguagens 
artísticas e demais manifestações e expressões 
culturais, existentes no território.

Fortalecer a infraestrutura física adequada à 
produção, promoção e difusão da arte e da cultura 
do território.
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Litoral Oeste/Vale do Curu Educação Profissional

Litoral Oeste/Vale do Curu Cultura

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Planejamento e Gestão

Maciço de Baturité Meio Ambiente

Maciço de Baturité Requalificação Urbana

Maciço de Baturité Meio Ambiente

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Saneamento Básico

Maciço de Baturité Meio Ambiente

Maciço de Baturité Recursos Hídricos

Maciço de Baturité Saneamento Básico

Maciço de Baturité Recursos Hídricos

Promover e valorizar a cultura - linguagens 
artísticas e demais manifestações e expressões 
culturais, existentes no território.

Promover formação técnica, artística e cultural no 
território.

Promover e valorizar a cultura - linguagens 
artísticas e demais manifestações e expressões 
culturais, existentes no território.

Promover formação técnica, artística e cultural no 
território.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando e ampliando o acesso à terra e o 
planejamento ambiental e econômico dos imóveis 
rurais.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando e ampliando o acesso à terra e o 
planejamento ambiental e econômico dos imóveis 
rurais.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando e ampliando o acesso à terra e o 
planejamento ambiental e econômico dos imóveis 
rurais.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando e ampliando o acesso à terra e o 
planejamento ambiental e econômico dos imóveis 
rurais.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Implementar a política de manejo florestal, com 
uso de práticas agroecológicas.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Implementar a política de manejo florestal, com 
uso de práticas agroecológicas.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Implementar e ampliar a política de resíduos 
sólidos na região.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Implementar e ampliar a política de resíduos 
sólidos na região.

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Fortalecer a gestão dos recursos hídricos 
(instâncias de decisão, monitoramento e controle 
das águas subterrâneas e de superfície).

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Fortalecer a gestão dos recursos hídricos 
(instâncias de decisão, monitoramento e controle 
das águas subterrâneas e de superfície).

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Implantar infraestrutura hídrica no Maciço de 
Baturité.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Maciço de Baturité Meio Ambiente

Maciço de Baturité Trabalho e Renda

Maciço de Baturité Empreendedorismo

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Facilitar o escoamento da produção. Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Facilitar o escoamento da produção. Infraestrutura e Mobilidade

Maciço de Baturité Facilitar o escoamento da produção. Indústria

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Empreendedorismo

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Fortalecer e fomentar a agroindústria familiar. Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Fortalecer e fomentar a agroindústria familiar. Indústria

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Trabalho e Renda

Maciço de Baturité Empreendedorismo

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Trabalho e Renda

Maciço de Baturité Empreendedorismo

Preservar e utilizar de forma racional e sustentável 
os recursos naturais.

Promover a recuperação de nascentes e matas 
ciliares ao longo dos rios e a poluição dos 
mananciais hídricos.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Fortalecer as iniciativas voltadas à economia 
solidária.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Fortalecer as iniciativas voltadas à economia 
solidária.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Fortalecer as iniciativas voltadas à economia 
solidária.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Promover e fortalecer o associativismo o 
cooperativismo na região. 

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Promover e fortalecer o associativismo o 
cooperativismo na região. 

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Fortalecer o processamento e a comercialização 
da produção primária, priorizando a agricultura 
familiar.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Promover, diversificar e fortalecer as 
culturas/cadeias produtivas.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Promover, diversificar e fortalecer as 
culturas/cadeias produtivas.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Promover, diversificar e fortalecer as 
culturas/cadeias produtivas.

Reforçar o acesso, o escoamento e a 
comercialização da produção.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Possibilitar a geração de emprego e renda e a 
inclusão socioprodutiva.

Incentivar a absorção das pessoas capacitadas no 
mercado de trabalho.

Possibilitar a geração de emprego e renda e a 
inclusão socioprodutiva.

Fortalecer a cultura do empreendedorismo com 
foco no potencial local.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Indústria

Maciço de Baturité Saúde

Maciço de Baturité Saneamento Básico

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Maciço de Baturité Saúde

Maciço de Baturité Saúde

Maciço de Baturité Saúde

Maciço de Baturité Saúde

Maciço de Baturité Cultura

Maciço de Baturité Inclusão Social e Direitos Humanos

Maciço de Baturité Educação Profissional

Maciço de Baturité Ciência, Tecnologia e Inovação

Possibilitar a geração de emprego e renda e a 
inclusão socioprodutiva.

Fortalecer a agricultura familiar e as 
potencialidades produtivas do território, com vistas 
à inclusão socioprodutiva.

Possibilitar a geração de emprego e renda e a 
inclusão socioprodutiva.

Instrumentalizar o território do Maciço para a 
implantação de polos industriais.

Garantir amplo acesso à população as ações e 
serviço de saúde nos três níveis de atenção 
básicas, médias e alta complexidade.

Fortalecer a regionalização e as redes de atenção 
à saúde (urgência e emergência), psicossocial, 
rede cegonha, portadores de deficiência, crônicas 
degenerativas.

Garantir amplo acesso à população as ações e 
serviço de saúde nos três níveis de atenção 
básicas, médias e alta complexidade.

Assegurar à população água de boa qualidade 
para o consumo humano, assim como para o 
desenvolvimento das diversas culturas.

Garantir amplo acesso à população as ações e 
serviço de saúde nos três níveis de atenção 
básicas, médias e alta complexidade.

Assegurar à população água de boa qualidade 
para o consumo humano, assim como para o 
desenvolvimento das diversas culturas.

Garantir amplo acesso à população as ações e 
serviço de saúde nos três níveis de atenção 
básicas, médias e alta complexidade.

Ampliar e melhorar o atendimento nos 
equipamentos de saúde da região. 

Garantir amplo acesso à população as ações e 
serviço de saúde nos três níveis de atenção 
básicas, médias e alta complexidade.

Garantir a assistência terciária para a população 
do Maciço do Baturité. 

Garantir amplo acesso à população as ações e 
serviço de saúde nos três níveis de atenção 
básicas, médias e alta complexidade.

Assegurar a prevenção e o controle de zoonoses 
na região.

Garantir amplo acesso à população as ações e 
serviço de saúde nos três níveis de atenção 
básicas, médias e alta complexidade.

Assegurar serviços especializados no Maciço de 
Baturité.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Fortalecer as manifestações culturais da região, 
das comunidades tradicionais e originárias.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Fortalecer as manifestações culturais da região, 
das comunidades tradicionais e originárias.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Ampliar o ensino tecnológico para atender as 
demandas das cadeias produtivas do território.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Ampliar o ensino tecnológico para atender as 
demandas das cadeias produtivas do território.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Maciço de Baturité Promover a ampliação da educação infantil. Educação Básica

Maciço de Baturité Educação Básica

Maciço de Baturité Educação Básica

Maciço de Baturité Educação Profissional

Maciço de Baturité Educação Básica

Maciço de Baturité Educação Profissional

Maciço de Baturité Ensino Superior

Maciço de Baturité Assistência Social

Maciço de Baturité Assistência Social

Maciço de Baturité Assistência Social

Maciço de Baturité Fortalecer a vigilância socioassistencial. Assistência Social

Maciço de Baturité Segurança Pública

Maciço de Baturité Agricultura Familiar e Agronegócio

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Assegurar o ensino diferenciado em escolas 
indígenas e quilombolas e promover a melhoria da 
qualificação dos profissionais da educação, 
voltadas para as escolas formais tradicionais e 
originárias.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Assegurar a alfabetização ao final do ciclo com 7 
anos.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Ampliar e melhorar o ensino profissionalizante na 
região.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Promover a integração das instituições e a 
intersetorialidade para a formação de pessoas 
relacionada às vocações regionais e a qualificação 
dos profissionais da educação.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Promover a integração das instituições e a 
intersetorialidade para a formação de pessoas 
relacionada às vocações regionais e a qualificação 
dos profissionais da educação.

Melhorar a qualidade da educação nos seus 
diversos níveis e modalidades, contextualizada 
com as vocações regionais.

Promover a integração das instituições e a 
intersetorialidade para a formação de pessoas 
relacionada às vocações regionais e a qualificação 
dos profissionais da educação.

Ampliar o acesso às políticas públicas da 
assistência social e segurança.

Promover a qualificação continuada dos 
profissionais que atuam na política de assistência 
social.

Ampliar o acesso às políticas públicas da 
assistência social e segurança.

Ampliar os serviços socioassistenciais, levando-os 
à zona rural.

Ampliar o acesso às políticas públicas da 
assistência social e segurança.

Ampliar e assessorar entidades beneficiárias em 
projetos, programas e políticas públicas estaduais.

Ampliar o acesso às políticas públicas da 
assistência social e segurança.

Ampliar o acesso às políticas públicas da 
assistência social e segurança.

Melhorar e reforçar a segurança nas áreas 
urbanas e rurais.

Possibilitar a geração de emprego e renda e a 
inclusão socioprodutiva.

Fortalecer o turismo rural sustentável de forma 
inclusiva da população local.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Maciço de Baturité Turismo

Serra da Ibiapaba Saneamento Básico

Serra da Ibiapaba Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Requalificação Urbana

Serra da Ibiapaba Planejamento e Gestão

Serra da Ibiapaba Recursos Hídricos

Serra da Ibiapaba Saneamento Básico

Serra da Ibiapaba Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Meio Ambiente

Serra da Ibiapaba Cultura

Serra da Ibiapaba Turismo

Serra da Ibiapaba Integrar e divulgar o circuito turístico da Ibiapaba. Turismo

Serra da Ibiapaba Turismo

Serra da Ibiapaba Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Educação Básica

Serra da Ibiapaba Educação Profissional

Possibilitar a geração de emprego e renda e a 
inclusão socioprodutiva.

Fortalecer o turismo rural sustentável de forma 
inclusiva da população local.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Implementar saneamento básico em todo o 
território.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Promover um melhor reordenamento agrário e 
urbano.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Promover um melhor reordenamento agrário e 
urbano.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Fortalecer a articulação e interação entre 
sociedade civil e governo em prol da conservação 
da Ibiapaba.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Garantir a oferta e a distribuição de água de 
qualidade para todo o território, priorizando o 
consumo humano.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Garantir a oferta e a distribuição de água de 
qualidade para todo o território, priorizando o 
consumo humano.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Implementar a política de manejo florestal, com 
uso de práticas agroecológicas.

Promover o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais.

Implementar a política de manejo florestal, com 
uso de práticas agroecológicas.

Fortalecer o turismo sustentável do Território da 
Ibiapaba. 

Resgatar e desenvolver a identidade e diversidade 
cultural da Ibiapaba.

Fortalecer o turismo sustentável do Território da 
Ibiapaba. 

Promover a qualificação de mão de obra para o 
turismo sustentável.

Fortalecer o turismo sustentável do Território da 
Ibiapaba. 

Fortalecer o turismo sustentável do Território da 
Ibiapaba. 

Promover a atração de investidores para o setor 
turístico da Ibiapaba.

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo da 
agricultura familiar.

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Promover a formação com enfoque agroecológico 
em todos os níveis educacionais.

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Promover a formação com enfoque agroecológico 
em todos os níveis educacionais.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Serra da Ibiapaba Ensino Superior

Serra da Ibiapaba Fortalecer a agroindústria de base familiar. Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Fortalecer a agroindústria de base familiar. Indústria

Serra da Ibiapaba Trabalho e Renda

Serra da Ibiapaba Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Inclusão Social e Direitos Humanos

Serra da Ibiapaba Segurança Pública

Serra da Ibiapaba Inclusão Social e Direitos Humanos

Serra da Ibiapaba Saúde

Serra da Ibiapaba Saúde

Serra da Ibiapaba Saúde

Serra da Ibiapaba Saúde

Serra da Ibiapaba Meio Ambiente

Serra da Ibiapaba Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Políticas sobre Drogas

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Promover a formação com enfoque agroecológico 
em todos os níveis educacionais.

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Promover o desenvolvimento no território baseado 
num modelo agroecológico produtivo, sustentável 
e solidária.

Promover e incentivar a formalização do emprego 
em todos os setores da economia.

Contribuir para a promoção de um 
desenvolvimento com inclusão social.

Fortalecer a política agrária para promover o 
acesso à terra.

Contribuir para a promoção de um 
desenvolvimento com inclusão social.

Fortalecer a política de enfrentamento à violência 
contra as mulheres.

Contribuir para a promoção de um 
desenvolvimento com inclusão social.

Fortalecer a política de enfrentamento à violência 
contra as mulheres.

Contribuir para a promoção de um 
desenvolvimento com inclusão social.

Ampliar as ações afirmativas de gênero, raça e 
etnia.

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Fortalecer o sistema hospitalar da região visando 
reduzir o número de transferência de urgência e 
emergência para outros centros.

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Promover a valorização dos profissionais de 
saúde.

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Assegurar maior celeridade nos serviços da 
saúde, de modo a reduzir as sequelas e a 
mortalidade em decorrência da demora no 
atendimento.

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Integrar as políticas de educação ambiental e 
saúde com relação ao perigo do uso de 
agrotóxicos.

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Integrar as políticas de educação ambiental e 
saúde com relação ao perigo do uso de 
agrotóxicos.

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Integrar as políticas de educação ambiental e 
saúde com relação ao perigo do uso de 
agrotóxicos.

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Efetivar política de prevenção e controle das 
drogas.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Serra da Ibiapaba Segurança Pública

Serra da Ibiapaba Educação Básica

Serra da Ibiapaba Ensino Superior

Serra da Ibiapaba Agricultura Familiar e Agronegócio

Serra da Ibiapaba Educação Básica

Serra da Ibiapaba Educação Básica

Serra da Ibiapaba Educação Básica

Serra da Ibiapaba Viabilizar o acesso a creches. Educação Básica

Sertão Central Ampliar as reservas hídricas do território. Recursos Hídricos

Sertão Central Recursos Hídricos

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Saneamento Básico

Sertão Central Recursos Hídricos

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Interligar bacias e perenizar leitos de rios. Recursos Hídricos

Sertão Central Interligar bacias e perenizar leitos de rios. Meio Ambiente

Sertão Central Recursos Hídricos

Sertão Central Recursos Hídricos

Assegurar à população o acesso a um serviço de 
saúde de qualidade.

Efetivar política de prevenção e controle das 
drogas.

Melhorar a qualidade e o acesso à educação em 
todos os níveis.

Intensificar a promoção do acesso e da 
permanência do aluno à sala de aula.

Melhorar a qualidade e o acesso à educação em 
todos os níveis.

Ampliar e diversificar a oferta de ensino superior 
na região.

Melhorar a qualidade e o acesso à educação em 
todos os níveis.

Fortalecer, de forma prioritária, a educação do 
campo.

Melhorar a qualidade e o acesso à educação em 
todos os níveis.

Fortalecer, de forma prioritária, a educação do 
campo.

Melhorar a qualidade e o acesso à educação em 
todos os níveis.

Promover a valorização do profissional de 
educação.

Melhorar a qualidade e o acesso à educação em 
todos os níveis.

Promover uma educação contextualizada com a 
realidade do território.

Melhorar a qualidade e o acesso à educação em 
todos os níveis.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Universalizar o acesso à agua para consumo 
humano no meio rural, priorizando as 
comunidades mais vulneráveis.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Universalizar o acesso à agua para consumo 
humano no meio rural, priorizando as 
comunidades mais vulneráveis.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Universalizar o acesso à agua para consumo 
humano no meio rural, priorizando as 
comunidades mais vulneráveis.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Utilizar tecnologias sociais existentes para 
estocagem de água nas comunidades rurais.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Utilizar tecnologias sociais existentes para 
estocagem de água nas comunidades rurais.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Implementar política educacional de gestão dos 
recursos hídricos no território.

Garantir a democratização do acesso a água para 
uso humano e produtivo de forma racional.

Promover a gestão dos recursos hídricos 
atendendo aos interesses do território.
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Sertão Central Infraestrutura e Mobilidade

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Meio Ambiente

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão Central Educação Básica

Sertão Central Educação Profissional

Sertão Central Agricultura Familiar e Agronegócio

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Melhorar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento das cadeias produtivas do 
território.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Melhorar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento das cadeias produtivas do 
território.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Estimular o beneficiamento e a transformação da 
produção agropecuária sustentável 
(agroecológica) da agricultura familiar.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Estimular o beneficiamento e a transformação da 
produção agropecuária sustentável 
(agroecológica) da agricultura familiar.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Ampliar e fortalecer os espaços de 
comercialização da agricultura familiar no 
território.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Promover o acesso ao crédito e aos serviços 
especializados para as mulheres, jovens e 
comunidades tradicionais.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Promover a descentralização dos investimentos 
em infraestrutura produtiva dentro do território.

Fortalecer as cadeias produtivas do território, com 
ênfase na agricultura de base familiar.

Garantir o reordenamento agrário do território de 
forma democrática.

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Garantir a ampliação do financiamento para a 
educação de qualidade, respeitando as 
especificidades locais.

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Garantir a ampliação do financiamento para a 
educação de qualidade, respeitando as 
especificidades locais.

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Garantir a ampliação da educação em tempo 
integral e educação do campo.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão Central Educação Básica

Sertão Central Educação Profissional

Sertão Central Fortalecer o controle social.

Sertão Central Educação Básica

Sertão Central

Sertão Central Educação Básica

Sertão Central Saúde

Sertão Central Saúde

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Garantir a ampliação da educação em tempo 
integral e educação do campo.

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Garantir a ampliação da educação em tempo 
integral e educação do campo.

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Transparência, Controle e Participação 
Social

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Promover a valorização e a formação continuada 
dos profissionais da educação.

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Fortalecer a efetivação das práticas de gestão 
democrática participativa.

Transparência, Controle e Participação 
Social

Consolidar uma educação contextualizada 
inclusiva em tempo integral com a participação 
das famílias, qualificação profissional e  
acompanhamento de  equipes multiprofissional e 
interdisciplinar.

Fortalecer a efetivação das práticas de gestão 
democrática participativa.

Garantir uma saúde pública de qualidade, 
humanizada com garantia de financiamento das 
esferas públicas e compatível com as 
necessidades nos três níveis de atenção: primária, 
secundária e terciária.

Fortalecer as políticas públicas direcionadas aos 
profissionais de saúde, garantindo sua saúde e 
segurança no exercício do trabalho contribuindo 
para a melhoria da qualificação profissional e 
qualidade da assistência.

Garantir uma saúde pública de qualidade, 
humanizada com garantia de financiamento das 
esferas públicas e compatível com as 
necessidades nos três níveis de atenção: primária, 
secundária e terciária.

Promover a valorização dos profissionais da 
saúde.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão Central Saúde

Sertão Central Saúde

Sertão Central Saneamento Básico

Sertão Central Segurança Pública

Sertão Central Justiça e Cidadania

Sertão Central Segurança Pública

Sertão Central Justiça e Cidadania

Sertão Central Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão Central Políticas sobre Drogas

Sertão Central Segurança Pública

Sertão Central Assistência Social

Sertão de Canindé Educação Básica

Garantir uma saúde pública de qualidade, 
humanizada com garantia de financiamento das 
esferas públicas e compatível com as 
necessidades nos três níveis de atenção: primária, 
secundária e terciária.

Ampliar e fortalecer o sistema de saúde da 
atenção primária e secundária.

Garantir uma saúde pública de qualidade, 
humanizada com garantia de financiamento das 
esferas públicas e compatível com as 
necessidades nos três níveis de atenção: primária, 
secundária e terciária.

Garantir a ampliação do financiamento da saúde, 
com gestão transparente.

Garantir uma saúde pública de qualidade, 
humanizada com garantia de financiamento das 
esferas públicas e compatível com as 
necessidades nos três níveis de atenção: primária, 
secundária e terciária.

Promover a intersetorialidade e a efetivação da 
política de saneamento básico.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Fortalecer a proteção à cidadania de forma 
cooperativa entre os governos municipais e 
estadual.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Fortalecer a proteção à cidadania de forma 
cooperativa entre os governos municipais e 
estadual.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Promover o atendimento permanente à população 
nos município do território.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Promover o atendimento permanente à população 
nos município do território.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à 
mulher vítima de violência e de atendimento a 
jovens em situação de drogadição e ao idoso.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à 
mulher vítima de violência e de atendimento a 
jovens em situação de drogadição e ao idoso.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Promover a qualificação do trabalho e do 
atendimento nos equipamentos de segurança.

Reduzir a violência e a criminalidade na cidade e 
no campo.

Fortalecer e integrar as políticas socioassistenciais 
e socioeducativas para implementação das 
medidas preventivas.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Fomentar a formação contextualizada de todos os 
envolvidos no processo de construção do 
desenvolvimento sustentável e solidário.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão de Canindé Educação Profissional

Sertão de Canindé Ensino Superior

Sertão de Canindé Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Canindé Recursos Hídricos

Sertão de Canindé Meio Ambiente

Sertão de Canindé Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Canindé Saneamento Básico

Sertão de Canindé Planejamento e Gestão

Sertão de Canindé Meio Ambiente

Sertão de Canindé Recursos Hídricos

Sertão de Canindé Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Canindé Empreendedorismo

Sertão de Canindé Trabalho e Renda

Sertão de Canindé Planejamento e Gestão

Sertão de Canindé Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Canindé Agricultura Familiar e Agronegócio

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Fomentar a formação contextualizada de todos os 
envolvidos no processo de construção do 
desenvolvimento sustentável e solidário.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Fomentar a formação contextualizada de todos os 
envolvidos no processo de construção do 
desenvolvimento sustentável e solidário.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Fomentar a formação contextualizada de todos os 
envolvidos no processo de construção do 
desenvolvimento sustentável e solidário.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Recuperar as fontes e superar as deficiências de 
toda infraestrutura hídrica.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Implementar práticas produtivas que atendam aos  
princípios da agroecologia.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Implementar práticas produtivas que atendam aos  
princípios da agroecologia.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Implementar um sistema que viabilize o 
saneamento básico ambiental nos municípios do 
território.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Fortalecer a atuação articulada dos serviços 
públicos.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Fortalecer a atuação articulada dos serviços 
públicos.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território do Sertão de Canindé.

Fortalecer a atuação articulada dos serviços 
públicos.

Fortalecer  a geração de trabalho e renda  
reduzindo as desigualdades econômicas e sociais 
das populações do território.

Fortalecer as cadeias produtivas prioritárias do 
território. 

Fortalecer  a geração de trabalho e renda  
reduzindo as desigualdades econômicas e sociais 
das populações do território.

Fortalecer as cadeias produtivas prioritárias do 
território. 

Fortalecer  a geração de trabalho e renda  
reduzindo as desigualdades econômicas e sociais 
das populações do território.

Fortalecer as cadeias produtivas prioritárias do 
território. 

Fortalecer  a geração de trabalho e renda  
reduzindo as desigualdades econômicas e sociais 
das populações do território.

Descentralizar os investimentos públicos que 
atendam as vocações territoriais.

Fortalecer  a geração de trabalho e renda  
reduzindo as desigualdades econômicas e sociais 
das populações do território.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Fortalecer a infraestrutura socioeconômica do 
território. 

Fortalecer a agroindústria da agricultura familiar 
com garantia aos serviços e inspeção sanitária.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão de Canindé Meio Ambiente

Sertão de Canindé Indústria

Sertão de Canindé Educação Profissional

Sertão de Canindé Implementar o reordenamento agrário. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Canindé Ampliar a atenção primária no sistema de saúde. Saúde

Sertão de Canindé Ampliar a atenção primária no sistema de saúde. Saúde

Sertão de Canindé Ampliar a atenção primária no sistema de saúde. Saúde

Sertão de Canindé Ampliar a atenção primária no sistema de saúde. Saneamento Básico

Sertão de Canindé Ampliar a atenção primária no sistema de saúde. Saúde

Sertão de Canindé Educação Básica

Sertão de Canindé Ensino Superior

Sertão de Canindé Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão de Canindé Educação Básica

Sertão de Canindé Cultura

Sertão de Canindé Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão de Canindé Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão de Canindé Educação Básica

Sertão de Canindé Ensino Superior

Fortalecer a infraestrutura socioeconômica do 
território. 

Fortalecer a agroindústria da agricultura familiar 
com garantia aos serviços e inspeção sanitária.

Fortalecer a infraestrutura socioeconômica do 
território. 

Fortalecer a agroindústria da agricultura familiar 
com garantia aos serviços e inspeção sanitária.

Fortalecer a infraestrutura socioeconômica do 
território. 

Adequar os programas de formação profissional 
às vocações do território.

Fortalecer a infraestrutura socioeconômica do 
território. 

Fortalecer o processo e formação da residência 
integrada em saúde.

Investir na prevenção e humanização dos 
profissionais.

Ampliar o quadro funcional de profissionais com 
vínculo fortalecido.

Garantir saneamento básico e acesso a água de 
qualidade.

Garantir a pactuação da compra dos 
medicamentos.

Fortalecer as políticas públicas para a juventude e 
mulheres.

Implantar cursos de formação contextualizada 
para juventude e mulheres.

Fortalecer as políticas públicas para a juventude e 
mulheres.

Implantar cursos de formação contextualizada 
para juventude e mulheres.

Fortalecer as políticas públicas para a juventude e 
mulheres.

Implantar cursos de formação contextualizada 
para juventude e mulheres.

Fortalecer as políticas públicas para a juventude e 
mulheres.

Implementar ações visando a redução da evasão 
escolar.

Fortalecer as políticas públicas para a juventude e 
mulheres.

Garantir o resgate e a permanência da cultura 
local.

Fortalecer as políticas públicas para a juventude e 
mulheres.

Garantir a ampliação da rede de assistência às 
mulheres vítimas de violência.

Fortalecer as políticas públicas para a juventude e 
mulheres.

Fortalecer a inserção produtiva e social das 
mulheres do campo e da cidade.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Promover a qualificação de professores, gestores 
e quadro funcional da educação.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Promover a qualificação de professores, gestores 
e quadro funcional da educação.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão de Canindé Educação Profissional

Sertão de Canindé Ensino Superior

Sertão de Canindé Educação Básica

Sertão de Canindé Educação Básica

Sertão de Canindé Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão de Canindé Educação Profissional

Sertão de Canindé Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Recursos Hídricos

Sertão de Sobral Saneamento Básico

Sertão de Sobral Energias

Sertão de Sobral Meio Ambiente

Sertão de Sobral Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Saneamento Básico

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Ampliar a oferta do ensino técnico e superior 
conforme as necessidades de desenvolvimento 
sustentável do território.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Ampliar a oferta do ensino técnico e superior 
conforme as necessidades de desenvolvimento 
sustentável do território.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Organizar as políticas educacionais com foco no 
campo e direcionadas à educação básica de 
jovens e adultos.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Garantir a inclusão na escola de crianças e jovens 
com necessidades especiais e a inclusão da 
educação indígena e quilombola do currículo 
escolar.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Garantir a inclusão na escola de crianças e jovens 
com necessidades especiais e a inclusão da 
educação indígena e quilombola do currículo 
escolar.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Ampliar e assegurar o atendimento da demanda 
de alunos no ensino técnico, profissionalizante e 
do campo.

Garantir um processo educativo contextualizado 
respeitando as fragilidades e potencialidades do 
território do Sertão de Canindé.

Ampliar e assegurar o atendimento da demanda 
de alunos no ensino técnico, profissionalizante e 
do campo.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território 

Garantir a sustentabilidade hídrica dos grandes 
reservatórios com distribuição para todos.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território 

Garantir a sustentabilidade hídrica dos grandes 
reservatórios com distribuição para todos.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território 

Viabilizar uma política de uso de energia solar 
pública e individual.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território 

Implementar a política de manejo agroflorestal, 
com práticas agroecológicas.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território 

Implementar a política de manejo agroflorestal, 
com práticas agroecológicas.

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território 

Garantir o saneamento básico e implementar a 
política de resíduos sólidos.
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Sertão de Sobral Meio Ambiente

Sertão de Sobral Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Meio Ambiente

Sertão de Sobral Fortalecer a agroindústria familiar. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Fortalecer a agroindústria familiar. Indústria

Sertão de Sobral Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Reduzir a violência e a criminalidade na região. Políticas sobre Drogas

Sertão de Sobral Reduzir a violência e a criminalidade na região. Segurança Pública

Sertão de Sobral Reduzir a violência e a criminalidade na região. Justiça e Cidadania

Sertão de Sobral Reduzir a violência e a criminalidade na região. Segurança Pública

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Fortalecer parcerias entre estado e municípios. Educação Básica

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Educação Básica

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região.

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Fortalecer a educação do campo. Educação Básica
Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Fortalecer a educação do campo. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Educação Básica

Garantir a utilização adequada dos recursos 
naturais no território 

Garantir o saneamento básico e implementar a 
política de resíduos sólidos.

Garantir o acesso aos meios de produção e a 
distribuição de renda no território, com recorte de 
gênero e geração.

Fortalecer e ampliar as políticas de 
comercialização dos produtos da agricultura 
familiar.

Garantir o acesso aos meios de produção e a 
distribuição de renda no território, com recorte de 
gênero e geração.

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo da 
agricultura familiar.

Garantir o acesso aos meios de produção e a 
distribuição de renda no território, com recorte de 
gênero e geração.

Implantar e estruturar o serviço de inspeção nos 
municípios do território. 

Garantir o acesso aos meios de produção e a 
distribuição de renda no território, com recorte de 
gênero e geração.

Garantir o acesso aos meios de produção e a 
distribuição de renda no território, com recorte de 
gênero e geração.

Garantir o acesso aos meios de produção e a 
distribuição de renda no território, com recorte de 
gênero e geração.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Garantir o acesso aos meios de produção e a 
distribuição de renda no território, com recorte de 
gênero e geração.

Efetivar o reordenamento agrário, garantindo o 
acesso às terras produtivas para os agricultores 
familiares.

Fortalecer a intersetorialidade e a integração das 
ações de prevenção e combate às drogas.

Fortalecer a intersetorialidade e a integração das 
ações de prevenção e combate às drogas.

Fortalecer as políticas de ressocialização de 
presos.

Integrar as polícias no combate à criminalidade na 
perspectiva de um policiamento cidadão.

Incentivar o controle social nas políticas públicas 
educacionais.

Incentivar o controle social nas políticas públicas 
educacionais.

Transparência, Controle e Participação 
Social

Promover a articulação estratégica entre o poder 
público e academia na melhoria da formação dos 
professores.
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Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Ensino Superior

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Educação Básica

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Educação Profissional

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Ensino Superior

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Educação Básica

Sertão de Sobral Melhorar a educação na região. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão de Sobral Saúde

Sertão de Sobral Saúde

Sertão de Sobral Saúde

Sertão dos Crateús Promover sustentabilidade dos recursos naturais. Recursos Hídricos

Sertão dos Crateús Promover sustentabilidade dos recursos naturais. Saneamento Básico

Sertão dos Crateús Promover sustentabilidade dos recursos naturais. Meio Ambiente

Sertão dos Crateús Promover sustentabilidade dos recursos naturais. Saneamento Básico

Sertão dos Crateús Promover sustentabilidade dos recursos naturais. Recursos Hídricos

Sertão dos Crateús Promover sustentabilidade dos recursos naturais. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Crateús Empreendedorismo

Sertão dos Crateús Agricultura Familiar e Agronegócio

Promover a articulação estratégica entre o poder 
público e academia na melhoria da formação dos 
professores.

Garantir a educação contextualizada com a 
realidade local em todos os níveis.

Garantir a educação contextualizada com a 
realidade local em todos os níveis.

Garantir a educação contextualizada com a 
realidade local em todos os níveis.

Garantir uma política de fortalecimento da 
implantação e funcionamento das escolas famílias 
agrícolas viabilizando a autonomia de gestão 
pelas as famílias de agricultores.

Garantir uma política de fortalecimento da 
implantação e funcionamento das escolas famílias 
agrícolas viabilizando a autonomia de gestão 
pelas as famílias de agricultores.

Promover a melhoria do atendimento na saúde, de 
forma descentralizada.

Fortalecer a capacidade administrativa das 
unidades de atenção básica de saúde.

Promover a melhoria do atendimento na saúde, de 
forma descentralizada.

Fortalecer o diálogo intersetorial para melhorar o 
atendimento nas unidades de saúde.

Promover a melhoria do atendimento na saúde, de 
forma descentralizada.

Fortalecer políticas de promoção e prevenção no 
âmbito da saúde.

Garantir água de qualidade para o consumo e 
produção.

Garantir água de qualidade para o consumo e 
produção.

Recuperar, preservar e utilizar o bioma caatinga 
de forma sustentável.

Universalizar o acesso ao saneamento básico em 
todo território.

Fortalecer e ampliar a infraestrutura hídrica no 
território

Garantir o acesso aos meios de produção para a 
convivência com o semiárido.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Fomentar o empreendedorismo através do 
fortalecimento do associativismo e cooperativismo 
no território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Fomentar o empreendedorismo através do 
fortalecimento do associativismo e cooperativismo 
no território.
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Sertão dos Crateús Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Crateús Trabalho e Renda

Sertão dos Crateús Empreendedorismo

Sertão dos Crateús Infraestrutura e Mobilidade

Sertão dos Crateús Indústria

Sertão dos Crateús Serviços

Sertão dos Crateús Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Crateús Indústria

Sertão dos Crateús Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Crateús Trabalho e Renda

Sertão dos Crateús Empreendedorismo

Sertão dos Crateús Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Crateús Ampliar a política fundiária no território. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Crateús Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Crateús Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão dos Crateús Educação Básica

Sertão dos Crateús Educação Básica

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Fortalecer, ampliar e diversificar as cadeias 
produtivas no território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Fortalecer, ampliar e diversificar as cadeias 
produtivas no território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Fortalecer, ampliar e diversificar as cadeias 
produtivas no território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Assegurar a infraestrutura de produção, 
escoamento e comercialização do território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Assegurar a infraestrutura de produção, 
escoamento e comercialização do território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Assegurar a infraestrutura de produção, 
escoamento e comercialização do território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Assegurar a infraestrutura de produção, 
escoamento e comercialização do território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Incentivar a implantação de agroindústrias e 
industrias no território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Incentivar a implantação de agroindústrias e 
industrias no território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Incentivar a prática da economia solidária no 
território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Incentivar a prática da economia solidária no 
território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Incentivar a prática da economia solidária no 
território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Aprimorar políticas públicas voltadas para a 
agricultura familiar e comunidades tradicionais.

Promover o desenvolvimento econômico 
sustentável e solidário do território.

Aprimorar políticas públicas voltadas para a 
agricultura familiar e comunidades tradicionais.

Fortalecer a pluralidade na educação de forma 
direcionada, garantindo o acesso, permanência 
com qualidade a todos, nos diversos níveis de 
ensino.  

Ampliar a educação de tempo integral em todos 
os níveis de ensino.

Fortalecer a pluralidade na educação de forma 
direcionada, garantindo o acesso, permanência 
com qualidade a todos, nos diversos níveis de 
ensino.  

Garantir a inclusão de pessoas com deficiência, 
com qualidade e transversalidade.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão dos Crateús Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão dos Crateús Educação Básica

Sertão dos Crateús Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão dos Crateús Educação Profissional

Sertão dos Crateús Saúde

Sertão dos Crateús Fortalecer a região e a macrorregião de saúde. Saúde

Sertão dos Crateús Saúde

Sertão dos Crateús Segurança Pública

Sertão dos Crateús Segurança Alimentar e Nutricional

Sertão dos Crateús Saúde

Sertão dos Crateús Segurança Pública

Sertão dos Crateús Justiça e Cidadania

Sertão dos Crateús Assistência Social

Sertão dos Crateús Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão dos Crateús Inclusão Social e Direitos Humanos

Fortalecer a pluralidade na educação de forma 
direcionada, garantindo o acesso, permanência 
com qualidade a todos, nos diversos níveis de 
ensino.  

Garantir a inclusão de pessoas com deficiência, 
com qualidade e transversalidade.

Fortalecer a pluralidade na educação de forma 
direcionada, garantindo o acesso, permanência 
com qualidade a todos, nos diversos níveis de 
ensino.  

Garantir o acesso à educação contextualizada e 
étnico-racial para as áreas urbanas, rurais e 
comunidades tradicionais (índígenas e 
quilombolas).

Fortalecer a pluralidade na educação de forma 
direcionada, garantindo o acesso, permanência 
com qualidade a todos, nos diversos níveis de 
ensino.  

Garantir o acesso à educação contextualizada e 
étnico-racial para as áreas urbanas, rurais e 
comunidades tradicionais (índígenas e 
quilombolas).

Fortalecer a pluralidade na educação de forma 
direcionada, garantindo o acesso, permanência 
com qualidade a todos, nos diversos níveis de 
ensino.  

Expandir o ensino profissionalizante e continuado, 
que atendam às demandas características da 
região.

Garantir à população serviço de saúde pública de 
qualidade.

Garantir atendimento integral, acesso e qualidade 
em todos os níveis do sistema público de saúde.

Garantir à população serviço de saúde pública de 
qualidade.

Garantir à população serviço de saúde pública de 
qualidade.

Garantir a continuidade na oferta de qualidade dos 
serviços nos equipamentos de saúde.

Garantir à população serviço de saúde pública de 
qualidade.

Ampliar o atendimento de perícia forense na 
região.

Garantir à população serviço de saúde pública de 
qualidade.

Garantir a segurança alimentar e nutricional para 
as famílias.

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Regionalizar os serviços de média e alta 
complexidade para os municípios de pequeno e 
médio porte I e II.

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Ampliar e integrar as polícias militar, civil, serviços 
de inteligência e sistema penitenciário.

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Ampliar e integrar as polícias militar, civil, serviços 
de inteligência e sistema penitenciário.

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Criar mecanismos socioassistenciais e educativos 
para jovens infratores.

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Criar mecanismos socioassistenciais e educativos 
para jovens infratores.

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Fortalecer a assistência aos idosos, moradores de 
rua e demais pessoas em estado de 
vulnerabilidade e risco social.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão dos Crateús Inclusão Social e Direitos Humanos

Sertão dos Crateús Justiça e Cidadania

Sertão dos Inhamuns Fortalecer agricultura de base ecológica. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Inhamuns Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Inhamuns Ciência, Tecnologia e Inovação

Sertão dos Inhamuns Energias

Sertão dos Inhamuns Empreendedorismo

Sertão dos Inhamuns Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Inhamuns Indústria

Sertão dos Inhamuns Fortalecer as cadeias produtivas do território. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Inhamuns Fortalecer as cadeias produtivas do território. Empreendedorismo

Sertão dos Inhamuns Fortalecer as cadeias produtivas do território. Trabalho e Renda

Sertão dos Inhamuns Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Inhamuns Fortalecer o associativismo e o cooperativismo. Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Inhamuns Fortalecer o associativismo e o cooperativismo. Empreendedorismo

Sertão dos Inhamuns Agricultura Familiar e Agronegócio

Sertão dos Inhamuns Planejamento e Gestão

Sertão dos Inhamuns Planejamento e Gestão

Sertão dos Inhamuns Planejamento e Gestão

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Fortalecer a integração entre Justiça, Ministério 
Público e Defensoria.

Assegurar o atendimento de proteção social 
especial e segurança pública.  

Fortalecer a integração entre Justiça, Ministério 
Público e Defensoria.

Promover o desenvolvimento ambiental integrado 
sustentável do território.

Promover o desenvolvimento ambiental integrado 
sustentável do território.

Adotar inovação tecnológica alternativa para 
produção e convivência com o semi-árido

Promover o desenvolvimento ambiental integrado 
sustentável do território.

Adotar inovação tecnológica alternativa para 
produção e convivência com o semi-árido

Promover o desenvolvimento ambiental integrado 
sustentável do território.

Incentivar a produção de energia limpa que possa 
beneficiar a população do território.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Estimular o empreendedorismo e a agroindústria a 
partir das vocações do território.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Estimular o empreendedorismo e a agroindústria a 
partir das vocações do território.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Estimular o empreendedorismo e a agroindústria a 
partir das vocações do território.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Impulsionar o desenvolvimento econômico a partir 
das vocações locais/territoriais.

Promover a melhoria da gestão para o 
desenvolvimento no território.

Promover o planejamento territorial integrado com 
as três esferas.

Promover a melhoria da gestão para o 
desenvolvimento no território.

Promover o planejamento territorial integrado com 
as três esferas.

Promover a melhoria da gestão para o 
desenvolvimento no território.

Fortalecer o planejamento municipal em parceria 
com o Estado. 

Promover a melhoria da gestão para o 
desenvolvimento no território.

Fortalecer e integrar os conselhos setoriais, 
territoriais e municipais.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Sertão dos Inhamuns Planejamento e Gestão

Sertão dos Inhamuns Educação Básica

Sertão dos Inhamuns Educação Profissional

Sertão dos Inhamuns Educação Básica

Sertão dos Inhamuns Educação Básica

Sertão dos Inhamuns

Sertão dos Inhamuns Saúde

Sertão dos Inhamuns Aperfeiçoar os serviços da Rede Única de Saúde. Saúde

Sertão dos Inhamuns Saúde

Sertão dos Inhamuns Políticas sobre Drogas

Sertão dos Inhamuns Segurança Pública

Sertão dos Inhamuns Segurança Pública

Promover a melhoria da gestão para o 
desenvolvimento no território.

Integrar as políticas públicas das três esferas de 
governo para melhoria da qualidade de vida das 
famílias do território.

Assegurar a qualidade educacional considerando 
o contexto macrorregional de acordo com suas 
necessidades e potencialidades.

Fortalecer, de forma integrada com os municípios, 
a política de educação de tempo integral, em 
diferentes níveis e modalidades de ensino.

Assegurar a qualidade educacional considerando 
o contexto macrorregional de acordo com suas 
necessidades e potencialidades.

Fortalecer, de forma integrada com os municípios, 
a política de educação de tempo integral, em 
diferentes níveis e modalidades de ensino.

Assegurar a qualidade educacional considerando 
o contexto macrorregional de acordo com suas 
necessidades e potencialidades.

Integrar família e escola criando vínculos que 
venham contribuir na formação dos sujeitos.

Assegurar a qualidade educacional considerando 
o contexto macrorregional de acordo com suas 
necessidades e potencialidades.

Fortalecer a implementação de políticas 
educacionais participativas.

Assegurar a qualidade educacional considerando 
o contexto macrorregional de acordo com suas 
necessidades e potencialidades.

Fortalecer a implementação de políticas 
educacionais participativas.

Transparência, Controle e Participação 
Social

Assegurar a qualidade e o acesso 
desburocratizado dos serviços de saúde pública.

Ampliar a resolutividade e capacidade de oferta 
dos serviços especializados.

Assegurar a qualidade e o acesso 
desburocratizado dos serviços de saúde pública.

Assegurar a qualidade e o acesso 
desburocratizado dos serviços de saúde pública.

Assegurar a estruturação e funcionalidade dos 
equipamentos de saúde.

Ampliar e efetivar serviços de segurança pública  
nas áreas urbanas, rurais e divisas com outros 
Estados.

Fortalecer a intersetorialidade na questão do 
combate às drogas e aos diversos tipos de 
violência.

Ampliar e efetivar serviços de segurança pública  
nas áreas urbanas, rurais e divisas com outros 
Estados.

Fortalecer a intersetorialidade na questão do 
combate às drogas e aos diversos tipos de 
violência.

Ampliar e efetivar serviços de segurança pública  
nas áreas urbanas, rurais e divisas com outros 
Estados.

Estabelecer relação entre comunidade e serviços 
de segurança pública.
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Sertão dos Inhamuns

Vale do Jaguaribe Recursos Hídricos

Vale do Jaguaribe Saneamento Básico

Vale do Jaguaribe Saneamento Básico

Vale do Jaguaribe Meio Ambiente

Vale do Jaguaribe Meio Ambiente

Vale do Jaguaribe Energias

Vale do Jaguaribe Meio Ambiente

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Meio Ambiente

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Educação Básica

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Indústria

Ampliar e efetivar serviços de segurança pública  
nas áreas urbanas, rurais e divisas com outros 
Estados.

Estabelecer relação entre comunidade e serviços 
de segurança pública.

Transparência, Controle e Participação 
Social

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Garantir acesso a água para os agricultores 
familiares, produtores e moradores do território.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Garantir acesso a água para os agricultores 
familiares, produtores e moradores do território.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Implementar o saneamento básico, com foco no 
destino adequado dos resíduos sólidos, como 
promoção do desenvolvimento sustentável.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Implementar o saneamento básico, com foco no 
destino adequado dos resíduos sólidos, como 
promoção do desenvolvimento sustentável.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Implementar a política de manejo florestal, 
priorizando as áreas degradadas nos diversos 
municípios da região.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Garantir o desenvolvimento de energias 
renováveis.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Implementar e incentivar o uso de praticas 
agroecológicas.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Implementar e incentivar o uso de praticas 
agroecológicas.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Fortalecer a educação, preservação e fiscalização 
ambiental para a efetivação dos serviços 
ofertados à coletividade.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Fortalecer a educação, preservação e fiscalização 
ambiental para a efetivação dos serviços 
ofertados à coletividade.

Preservar de forma racional e sustentável os 
recursos naturais

Fortalecer a educação, preservação e fiscalização 
ambiental para a efetivação dos serviços 
ofertados à coletividade.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Assegurar a política pública de assistência técnica 
e extensão rural continuada, na quantidade e 
qualidade adequadas.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo na 
agricultura familiar.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Priorizar a instalação de indústrias respeitando a 
disponibilidade hídrica das bacias.
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Vale do Jaguaribe Recursos Hídricos

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Meio Ambiente

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Turismo

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Cultura

Vale do Jaguaribe Empreendedorismo

Vale do Jaguaribe Empreendedorismo

Vale do Jaguaribe Trabalho e Renda

Vale do Jaguaribe Educação Profissional

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Segurança Pública

Vale do Jaguaribe Investir em segurança municipal. Segurança Pública

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Priorizar a instalação de indústrias respeitando a 
disponibilidade hídrica das bacias.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Fortalecer os serviços de inspeção dos produtos 
de origem animal e vegetal nos municípios.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Fortalecer os serviços de inspeção dos produtos 
de origem animal e vegetal nos municípios.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Fomentar a industrialização e beneficiamento dos 
produtos agropecuários, com foco prioritário na 
agricultura familiar, para ampliar a capacidade de 
comercialização e geração de renda.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Fomentar o turismo considerando os aspectos 
ambientais (ecológico e rural), culturais, religiosos 
e históricos da região.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Fomentar o turismo considerando os aspectos 
ambientais (ecológico e rural), culturais, religiosos 
e históricos da região.

Estruturar as atividades agropecuárias e as de 
vocação do território. 

Fomentar o turismo considerando os aspectos 
ambientais (ecológico e rural), culturais, religiosos 
e históricos da região.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo, a 
partir das potencialidades locais, com ênfase na 
juventude e mulheres.

Fomentar o empreendedorismo como incentivo de 
incremento da renda das famílias.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo, a 
partir das potencialidades locais, com ênfase na 
juventude e mulheres.

Fortalecer iniciativas focadas na economia 
solidária.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo, a 
partir das potencialidades locais, com ênfase na 
juventude e mulheres.

Fortalecer iniciativas focadas na economia 
solidária.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo, a 
partir das potencialidades locais, com ênfase na 
juventude e mulheres.

Garantir educação profissional respeitando as 
vocações locais com enfoque agroecológico.

Fortalecer o trabalho e o empreendedorismo, a 
partir das potencialidades locais, com ênfase na 
juventude e mulheres.

Ampliar o acesso aos meios de produção, ao 
crédito e à assistência técnica.

Reduzir de forma consistente a violência e as 
drogas no Vale do Jaguaribe.

Planejar ações intersetoriais do combate à 
violência no Vale do Jaguaribe.

Reduzir de forma consistente a violência e as 
drogas no Vale do Jaguaribe.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Vale do Jaguaribe Educação Básica

Vale do Jaguaribe Ampliar políticas de educação de tempo integral. Educação Básica

Vale do Jaguaribe Ampliar políticas de educação de tempo integral. Educação Profissional

Vale do Jaguaribe Educação Profissional

Vale do Jaguaribe Educação Básica

Vale do Jaguaribe Meio Ambiente

Vale do Jaguaribe Agricultura Familiar e Agronegócio

Vale do Jaguaribe Planejamento e Gestão

Vale do Jaguaribe Recursos Hídricos

Vale do Jaguaribe Saúde

Vale do Jaguaribe Educação Básica

Vale do Jaguaribe Ampliar os recursos voltados à educação infantil. Educação Básica

Vale do Jaguaribe Garantir a infraestrutura adequada. Educação Básica

Vale do Jaguaribe Educação Básica

Reduzir de forma consistente a violência e as 
drogas no Vale do Jaguaribe.

Implementar temas transversais no currículos 
escolares.

Reduzir de forma consistente a violência e as 
drogas no Vale do Jaguaribe.

Reduzir de forma consistente a violência e as 
drogas no Vale do Jaguaribe.

Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com 
melhor distribuição dos recursos naturais, de 
emprego e renda.

Efetivar políticas sociais com contemple uma 
educação integral contextualizando emprego, 
renda e melhores distribuição dos recursos 
naturais

Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com 
melhor distribuição dos recursos naturais, de 
emprego e renda.

Efetivar políticas sociais com contemple uma 
educação integral contextualizando emprego, 
renda e melhores distribuição dos recursos 
naturais

Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com 
melhor distribuição dos recursos naturais, de 
emprego e renda.

Facilitar o acesso a políticas sustentáveis de 
convivência com o semi-árido. 

Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com 
melhor distribuição dos recursos naturais, de 
emprego e renda.

Facilitar o acesso a políticas sustentáveis de 
convivência com o semi-árido. 

Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com 
melhor distribuição dos recursos naturais, de 
emprego e renda.

Promover a melhoria no modelo de gestão 
pública.

Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com 
melhor distribuição dos recursos naturais, de 
emprego e renda.

Promover a garantia da segurança hídrica para a 
população.

Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com 
melhor distribuição dos recursos naturais, de 
emprego e renda.

Aprimorar a descentralização dos serviços da 
saúde.

Ampliar o acesso e garantir a qualidade da 
educação infantil.

Planejar, de forma integrada, as políticas públicas 
voltadas à educação infantil, no âmbito municipal, 
estadual e federal.

Ampliar o acesso e garantir a qualidade da 
educação infantil.

Ampliar o acesso e garantir a qualidade da 
educação infantil.

Ampliar o acesso e garantir a qualidade da 
educação infantil.

IAmpliar a qualificação dos profissionais que 
atuam na educação infantil.



REGIÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA TEMA ESTRATÉGICO

Vale do Jaguaribe Educação Básica

Vale do Jaguaribe Assistência Social

Vale do Jaguaribe Saúde

Ampliar o acesso e garantir a qualidade da 
educação infantil.

Integrar as políticas de Ação Social, Saúde e 
Educação voltadas para sensibilização e 
orientação às famílias quanto a importância do 
ingresso das crianças do 0 a 5 anos na escola.

Ampliar o acesso e garantir a qualidade da 
educação infantil.

Integrar as políticas de Ação Social, Saúde e 
Educação voltadas para sensibilização e 
orientação às famílias quanto a importância do 
ingresso das crianças do 0 a 5 anos na escola.

Ampliar o acesso e garantir a qualidade da 
educação infantil.

Integrar as políticas de Ação Social, Saúde e 
Educação voltadas para sensibilização e 
orientação às famílias quanto a importância do 
ingresso das crianças do 0 a 5 anos na escola.
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