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Resumo Executivo 

Este Resumo Executivo tem por objetivo apresentar o caminho lógico assumido para realizar os Encontros 
Regionais, etapa primordial para a validação das ações que comporão o portfólio de projetos da 
Plataforma Ceará 2050 bem como um resultado descritivo sobre como cada Região de Planejamento do 
estado do Ceará se percebe frente as ideias de projeto apresentadas.  

Formulada a Visão de Futuro e os Objetivos Estratégicos de longo prazo previstos no Mapa da Estratégia, 
faz-se necessário reportar àqueles que serão impactos pelas ações da Plataforma Ceará 2050. Frente os 
eventos de ideação de projetos realizados e registrados em relatórios anteriores, considera-se pertinente 
exercitar a mesma lógica: dar a nichos da sociedade civil a oportunidade de apontar anseios ou corroborar 
com as ideias de projetos colhidas. Isso significa que a consulta a atores representativos do Ceará é 
relevante para que se possa compreender contextos específicos e inerentes a cada região do estado, 
assim como buscar fundamentar um processo plural e participativos de pensar o futuro. Após esse 
exercício de escuta é possível assumir ideias de projeto capazes de alcançar o estado. 

Reforça-se que esse processo de formulação do planejamento estratégico para o estado do Ceará, já 
apresentado em produtos anteriores, não apresenta somente uma visão única e consolidada. É 
importante compreender que esse processo também representa as facetas das 14 regiões de 
planejamento de forma segmentada, onde cada uma apresentou aspectos singulares de cada região (bem 
como aspectos particulares dos grupos participantes, o que é considerado parte do processo quando se 
exercita a participação).  

O presente relatório, Produto 4.1.3 Regionalização das Ideias de Projeto nas 14 Regiões de 
Planejamento, é, portanto, o consolidado do conjunto de Encontros Regionais realizados entre os dias 
15.03.2019 a 16.04.2019 voltados para o engajamento e o levantamento de insumos, sobretudo, de 
lideranças e representantes das diversas regiões de planejamento do estado. Os eventos contaram com 
1.830 (hum mil oitocentos e trinta) participantes (inscrições formalizadas) que contribuíram com 
sugestões e ideias para os futuros projetos que serão detalhados, pactuados e monitorados em um 
modelo de governança compartilhada e colaborativa. 

Os encontros regionais, tratados neste Relatório, foram realizados nas cidades de: 

1) Juazeiro do Norte; 

2) Cedro; 

3) Itaperi; 

4) Aracati; 

5) Camocim; 

6) Itapipoca; 

7) Baturité; 

8) Tianguá; 

9) Quixadá; 

10) Canindé; 

11) Crateús; 

12) Tauá; 

13) Sobral; e 

14) Russas  

atendendo todas as 14 regiões de planejamento do estado. O número de participantes total é considerado 
uma boa presença de público. É importante dar destaque para o Encontro Regional da região de Fortaleza, 



 

 

que registrou 239 (duzentos e trinta e nove) participantes, o maior público de todos os Encontros 
Regionais. As cidades de Cedro e Aracati também registraram público considerável: 210 (duzentos e dez) 
e 185 (cento e oitenta e cinco) participantes.  

Durante os Encontros Regionais, a metodologia elaborada, priorizou a correlação entre o Mapa da 
Estratégia, seus Objetivos Estratégicos bem como seus descritores e as ideias de projetos organizadas por 
Eixos Temáticos. Caberia aos participantes observar se as ideias de projeto são relevantes para a região e 
se sim, traduzi-la considerando as especificidades locais. Possíveis novas ideias também foram 
registradas. Em cada Encontro Regional um coordenador da Plataforma Ceará 2050 expôs o caminho 
percorrido até então, desde o primeiro ciclo de Encontros Regionais, reforçando que essa devolutiva deve 
ser compreendida como um processo contínuo. A pedido da Coordenação da Plataforma Ceará 2050, foi 
incluído no processo de debate das ideias de projeto uma votação da Visão de Futuro. Cada participante 
poderia votar em uma das três opções apresentadas e, inclusive, registrar comentários. O Instituto Publix 
não foi responsável pela consolidação e apresentação do resultado da votação supracitada. 

Ao final dos Encontros Regionais, foram compilados todos os materiais em uma planilha .excel com 
sugestões dos grupos de trabalho. A partir do produto gerado em .excel foi possível observar o que cada 
região, por meio de seus participantes, observa como relevante.  

Sabendo da importância da escuta ativa, o II Ciclo de Encontros Regionais reforça a necessidade de se 
pensar o planejamento de um estado com as pessoas e para as pessoas.  
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1. Plataforma Ceará 2050, Escopo da 
Atividade 4.1.3 e Apresentação do 
Relatório 

Planejar é decidir antecipadamente o que, como, quando e quem deve fazer e o que fazer para atingir 
uma situação desejada. Isso significa que o planejamento é um processo que apresenta diferentes 
caminhos que deverão ser escolhidos para atingir os objetivos inicialmente pactuados. Espera-se que, por 
meio do planejamento, as ações escolhidas ocorram de maneira mais efetiva, eficiente e eficaz, 
concentrando esforços e recursos – sejam esses financeiros ou humanos - disponíveis de maneira 
estratégica. Isso nos apresenta um ponto que para muitos pode ser considerado um problema, todavia 
não é: para alcançar a situação desejada priorizar também é necessário, evitando ações sobrepostas bem 
como ausência de foco. A questão que pode vir a gerar tensão envolve a escuta ativa dos pares, garantindo 
um diálogo que absorva as interpretações e gere consenso entre os envolvidos.  

O desdobramento da estratégia da Plataforma Ceará 2050 em um portfólio com macro entregas 
intersetoriais tem como principal objetivo transformar a visão de futuro em resultados concretos. Dessa 
forma, o futuro portfólio de projetos da Plataforma Ceará 2050 pode ser caracterizado como 
empreendimentos, conduzidos tanto pelo setor privado como pelo setor público (ou ambos) para criar 
um produto ou serviço, sinalizando as mudanças desejadas para a sociedade. Além de empreendimentos 
específicos, a Plataforma Ceará 2050 buscará, por meio dos projetos, gerar valor para a sociedade, 
garantindo a redução da pobreza, aceleração econômica, desenvolvimento territorial integrado e 
sustentabilidade ambiental1. 

Nesse sentido, a incorporação de uma metodologia diferenciada no planejamento e gestão tem-se 
mostrado favorável, pois aumenta a clareza na definição de objetivos, a eficiência na alocação de recursos, 
e a eficácia na destinação de benefícios diretos à população. Além disso, promove o alinhamento de 
setores e, principalmente, possibilita um suporte técnico preciso na tomada de decisões. Contudo, antes 
da tomada de decisão em si, a Plataforma Ceará 2050 assume uma premissa importante: é necessário 
ouvir e dialogar com os residentes no estado. 

Por meio desse processo de escuta, materializado nos chamados Encontros Regionais, a Plataforma 
Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo – Plataforma Ceará 2050 – busca estabelecer um 
processo de planejamento permanente, em que são convergidas as diversas visões de futuro de todo 
estado a partir de uma lente regionalizada, proporcionando aos interessados a oportunidade de colaborar 
na formulação das soluções para o território.  

Frente o exposto, para se pensar novas ações, a Plataforma Ceará 2050 está estruturada em 5 (cinco) 
principais atividades (e suas respectivas entregas) ilustradas na Figura 01 síntese apresentada a seguir, 
sendo a atividade 4 - Concepção de Projetos Estratégicos uma delas. 

                                                 
1 Objetivos presentes na Área de Resultados Valor para Sociedade do Mapa da Estratégia da Plataforma Ceará 
2050. 
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Figura 1. Estrutura da Plataforma Ceará 2050 e suas 5 Atividades (AT) 

O Instituto Publix é responsável pelas entregas dos produtos contidos na Atividade 4 – Concepção de 
Projetos Estratégicos, parte destacada com tracejado vermelho na Figura 1 síntese supracitada. 

A Atividade 4 contempla as seguintes atividades e seus desmembramentos: 

 Produto 4.1.1 - Identificação de Portfólio Preliminar de Projetos; 

 Produto 4.1.2 - Priorização dos Projetos; 

 Produto 4.1.3 - Regionalização das Ideias de Projeto nas 14 Regiões de Planejamento, 

 Produto 4.2 - Detalhamento dos Projetos selecionados; 

 Produto 4.3 - Análise do portfólio; e 

 Produto 4.4 - Pactuação da Carteira de Projetos. 

 

O presente relatório contém o Produto 4.1.3 - Regionalização das Ideias de Projeto nas 14 Regiões de 
Planejamento, referente ao somatório de atividades necessárias para tal:  

 Descrição dos eventos realizados entre os dias 15.03.2019 a 16.04.2019  voltados para o 
engajamento e o levantamento de insumos para as ideias de projeto com o envolvimento de 
representantes da sociedade civil e governo nas 14 regiões de planejamento do estado.  

A regionalização das ideias de projeto oportuniza espaços de participação e promove a sensação de 
pertencimento da população com o processo de construção do planejamento de longo prazo. Um plano 
estratégico concebido de forma colaborativa favorece a formação de um pacto, e dessa forma, poderá 
se converter em um compromisso compartilhado para sua implantação.  

  

I N S U M O S E S T U D O S  P R E L I M I N A R E S

A T  3 .  E L A B O R A Ç Ã O  D A  V I S Ã O  D E  F U T U R O  E  O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S

AT4. CONCEPÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS. Portfolio – Plano Orçamentário

D E S D O B R A M E N T O

AT1. DIAGNÓSTICO  (quantitativo e 

qualitativo) nas dimensões social, econômica, 

ambiental, territorial e de governança. Projetos 
e empreendimentos estruturantes (pontos 

fortes e fracos ... Documento síntese) 

AT2. ANÁLISE EXTERNA E CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

Benchmarking, - Tendências de Longo Prazo – (mundo, 

Brasil, NE) Cenários (inercial, modificado) Análise de A. 
Externa (oportunidades e ameaças ... Documento 

síntese)

AT5. CONSOLIDAÇÃO E 

LANÇAMENTO DO PLANO 

ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO DE LONGO 

PRAZO. Plano de Governança –

Consolidação e publicação

PR3. 2. CONSULTA À POPULAÇÃO. 

Pesquisa de Opinião sobre qual a visão de 

futuro e anseios da sociedade sobre 
economia, saúde, educação, segurança, 

trabalho, renda, governos, meio ambiente

PR3.3. VISÃO DE FUTURO DO ESTADO DO CEARÁ

Análise de cenários para verificação do posicionamento

estratégico – Formular a Visão – O que se espera 
alcançar por eixos (CANVAS) – Grandes objetivos

estratégicos – Indicadores – Metas (curto, médio e longo 

prazos)

PR3. 4. REGIONALIZAÇÃO 

DA VISÃO

Encontros regionais: 
implicações regionais. 

Revisão Visão e Objetivos 

PR3. 5. 

CONSOLIDAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DA 
VISÃO DE FUTURO 

Evento divulgação –

Documento síntese

I N S T I T U C I O N A L I Z A Ç Ã O

E S C O P O  D A  A T I V I D A D E  3

PR3. I. CONSULTA AOS INTERESSADOS DOS SETORES 

ESTRATÉGICOS PARA O ESTADO. Evento com lideranças 

(setores e regiões): (i) importância do setor (ii) potencialidades, 
entraves (iii) tendências. Informações e iniciativas relacionadas 

com o Fortaleza 2040 e Rotas Estratégicas. 

Modernização do 

Estado: Governo das 

Mudanças

Metodologias de 

Planejamento e 

Avaliação de 
Investimentos 

Estratégicos, de 

Participação Cidadã 

Diretrizes dos planos de 

governo  em 1991, 1995, 

1999, 2003, 2007 e 2011

Fórum Ceará 2027

Modelo  de Gestão 

Pública para Resultados 

do Governo do Estado  

7 Cearás

Fortaleza 2040

Rotas Estratégias 

Setoriais 2025
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2. Os Encontros Regionais: Breve 
Descritivo 
 

Os Encontros Regionais foram idealizados para a propiciar uma representação territorial no processo de 
concepção da futura carteira de projetos do estado. Conforme mencionado em Relatórios anteriores, o 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) realizou um estudo territorial do estado2 – 
envolvendo a análise do espaço geográfico, suas dinâmicas, condições geossocioeconômicas e possíveis 
vocações – e estabeleceu um recorte em quatorze regiões de planejamento, a saber:  

1. Cariri;  

2. Centro Sul/Vale do Salgado;  

3. Grande Fortaleza;  

4. Litoral Leste;  

5. Litoral Norte; 

6. Litoral Oeste/Vale do Curú;  

7. Maciço de Baturité;  

8. Serra da Ibiapaba;  

9. Sertão Central;  

10. Sertão de Canindé;  

11. Sertão dos Crateús;  

12. Sertão dos Inhamuns; 

13. Sertão de Sobral e;  

14. Vale do Jaguaribe. 

 

Com base na proposta de regionalização elaborada pelo IPECE, foram programadas a realização de 14 
Encontros Regionais com os representantes da sociedade civil, iniciativa privada e governo. A 
representatividade da região de planejamento foi garantida por meio de convite a um município anfitrião. 

Dessa forma, buscou-se dar representatividade as contribuições provenientes de participantes de todo 
estado do Ceará, além de gerar o sentimento de pertencimento da população e informar da necessidade 
de atender as diretrizes da plataforma (engajamento, regionalização, transetorialidade e disrupção) para 
poder envolver um público de representantes da sociedade a ambicionar com um futuro desafiador e 
melhor. 

Em função do Governo do Ceará ter incumbido a Universidade Federal do Ceará (UFC) de coordenar a 
Plataforma Ceará 2050, na busca de tornar perene a produção de conhecimento e o acompanhamento 
do plano estratégico de longo prazo, a UFC decidiu por estabelecer parcerias e compartilhar os locais de 
hospedagens dos eventos com as Instituições de Ensino Superior (IES) de cada região por sua neutralidade 
técnica e comprometimento com a proposta da Plataforma.  

Os encontros foram planejados em um turno de trabalho, contemplando as apresentações da 
Coordenação da Plataforma Ceará 2050 que apresentou as etapas de trabalho já realizadas e onde 

                                                 
2 IPECE. As Regiões de Planejamento do Estado do Ceará, Série Textos para Discussão. (2015). Acesso em 30.05.2018: 
http://www.ipece.ce.gov.br/textos_discussao/TD_111.pdf 

http://www.ipece.ce.gov.br/textos_discussao/TD_111.pdf
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estamos hoje. Já o Instituto Publix apresentou a metodologia do encontro que ocorreu no formato de 
oficinas de reflexão.  

Esta seção refere-se ao detalhamento dos Encontros Regionais e contém: o objetivo dos eventos, as 
regiões visitadas, o calendário, o quantitativo de público. 

Os anexos contemplam:  

i) Metodologia utilizada pelo Instituto Publix nos Encontros Regionais em formato .pdf (Anexo 
1); 

ii) Portfólio de ideias de projetos analisadas pelos convidados participantes em formato .pdf 
(Anexo 2). 

2.1 OBJETIVO DOS ENCONTROS REGIONAIS 

Os Encontros Regionais tiveram como objetivo gerar insumos para fundamentar a construção de uma 
futura carteira de projetos que também levasse em consideração as principais implicações regionais, 
utilizando o recorte territorial das 14 regiões de planejamento. 

Tal iniciativa possui os seguintes objetivos específicos: 

 Destacar a importância do Mapa da Estratégia e objetivos da Plataforma Ceará 2050, contemplando 
suas principais dimensões; 

 Disseminar, para conhecimento da sociedade, os importantes estudos gerados pela Plataforma 
Ceará 2050, seja: i) o consolidado dos diagnósticos; ii) os benchmarkings; iii) tendências & cenários; 
iv) Mapa da Estratégia e v) objetivos estratégicos; 

 Engajar os atores em oficinas de trabalho voltadas para debater, cada área de resultado do estado, 
acerca das principais aspirações para 2050; 

 Gerar insumos estratégicos para a construção da futura carteira de projetos. 

2.2 REGIÕES E CIDADES VISITADAS 

Indo ao encontro da premissa de que a governança da Plataforma Ceará 2050 é compartilhada e 
colaborativa, faz-se necessário garantir a representatividade territorial no processo de validação das 
ações previstas nos projetos que foram priorizados. A ilustração abaixo (Figura 1) indica cada uma das 
regiões supracitadas: 

 

 

Figura 2. Delimitação das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará (IPECE). 
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Para cada região de planejamento uma cidade foi escolhida para receber o Encontro Regional. Abaixo o 
Quadro 1 apresenta os municípios anfitriões de cada Encontro.  

 

Quadro 1: Municípios anfitriões de cada Região de Planejamento

Região de Planejamento Município Anfitrião

Cariri Juazeiro do Norte

Centro Sul/Vale do Salgado Cedro

Grande Fortaleza Itaperi

Litoral Leste Aracati

Litoral Norte Camocim

Litoral Oeste/Vale do Curu Itapipoca

Maciço de Baturité Baturité

Serra da Ibiapaba Tianguá

Sertão Central Quixadá

Sertão de Canindé Canindé

Sertão de Crateús Crateús

Sertão dos Inhamuns Tauá

Sertão de Sobral Sobral

Vale do Jaguaribe Russas

Elaborado por: Instituto Publix  

 

O calendário dos Encontros Regionais levou em consideração a realização de mais de um Encontro por 
dia, o que fez com que a equipe da Coordenação da Plataforma Ceará 2050 bem como do Instituto Publix 
se dividisse entre os municípios anfitriões. Tal estratégia foi positiva dada a oportunidade de gerar em 
cadência devolutivas sobre como se deram os Encontros e possíveis correções de rumos. Abaixo na Figura 
3 e na Figura 4 apresenta-se o calendário dos Encontros Regionais: 

 

2019 março
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO

25 26 27 28 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17
Encontro Regional 

1) Baturité

18 19 20 21 22 23 24
Encontro Regional 

2) Aracati

3) Quixadá

25 26 27 28 29 30 31
Encontro Regional 

4) Tauá

5) Canindé

6) Juazeiro do Norte

Encontro Regional 

7) Crateús

8) Russas

 
Figura 3: Calendário Encontros Regionais – II Ciclo 
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2019 abril
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07
Encontro Regional 

9) Camocim

Encontro Regional 

10) Fortaleza

Encontro Regional 

11) Sobral

08 09 10 11 12 13 14
Encontro Regional 

12) Tianguá

13) Itapipoca

15 16 17 18 19 20 21
Encontro Regional 

14) Cedro

22 23 24 25 26 27 28

29 30 01 02 03 04 05

 
Figura 4: Calendário Encontros Regionais – II Ciclo 

 

A participação da população nos Encontros Regionais foi diversa, todavia o resultado geral apresenta um 
número significativo de participações: 1.830. A região com maior quantitativo de participações foi 
Fortaleza, seguida de Cedro e Aracati. Os municípios com menor quantitativo de participações foi Baturité, 
Canindé e Russas. A média de presentes nos Encontros Regionais foi de 130 pessoas. Abaixo, no Quadro 
2 a relação de municípios bem como o número de participações: 

 

Quadro 2: Número de participantes nos Encontros Regionais e Total Geral

Região de Planejamento - Município Participantes

Maciço do Baturité - Baturité 37

Sertão de Canindé - Canindé 54

Vale do Jaguaribe - Russas 78

Litoral Oeste / Vale do Curu - Itapipoca 82

Serra da Ibiapaba - Tianguá 97

Sertão dos Inhamuns - Tauá 102

Sertão de Sobral - Sobral 117

Cariri - Juazeiro do Norte 134

Sertão de Crateús - Crateús 154

Litoral Norte - Camocim 169

Sertão Central - Quixadá 172

Litoral Leste - Aracati 185

Centro Sul - Cedro 210

Fortaleza 239

Total de Presentes nos 14 Encontros Regionais 1830

Elaborado por: Instituto Publix  

 

Todos os insumos aqui apresentados colaboraram para que, ao final do Encontro Regional, fosse possível 
elaborar um material específico para a região visitada e por Área de Resultados, conforme será 
apresentado a seguir. A seguir apresenta-se, para cada região, a programação realizada, um detalhamento 
sobre o público presente e a decorrência da metodologia. 
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3. Resultados dos Encontros Regionais por 
Região de Planejamento 
 

Cada região de planejamento do estado do Ceará possui suas especificidades e, por isso, responderam 
cada qual a sua forma ao material apresentado com as ideias de projeto coletadas em demais espaços de 
deliberação proporcionados pela Plataforma Ceará 2050.  

Este capítulo, portanto, apresenta os resultados coletados para cada Encontro Regional considerando as 
seguintes informações:  

i) como aconteceu a programação do Encontro Regional e possíveis ocorrências; 

ii) qual foi o público e como se deu a participação e possíveis ocorrências e; 

iii) como aconteceram as etapas metodológicas e possíveis ocorrências. 

Os anexos contemplam:  

i) Base de dados utilizada pelo Instituto Publix nos Encontros Regionais para consolidar as 
informações em formato .excel (Anexo 1). 

3.1 CARIRI - JUAZEIRO DO NORTE 

3.1.1 PROGRAMAÇÃO 

O encontro foi composto de cinco momentos: abertura do evento, realizada pelo prof. Dr. Francisco 
Raniere Moreira da Silva, Universidade do Cariri (UFCA); apresentação da Plataforma Ceará 2050, feita 
por Antônio Miranda, coordenador do Projeto; apresentação da metodologia de trabalho das oficinas, 
sob responsabilidade do Instituto Publix; atividades em grupos, divididos por área de 
resultados/compromissos; e apresentação, em plenária, dos resultados das discussões. Os trabalhos 
foram encerrados por Laura Hévila Inocencio Leite, Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 
UFCA. 

3.1.2 PÚBLICO 

O evento contou com, aproximadamente, 80 participantes de quatro cidades da região, Crato, Barbalha, 
Assaré e Juazeiro do Norte. Dentre os participantes, foi registrada a presença de parlamentares 
municipais; funcionários públicos; professores da rede pública e privada, em sua maioria da UFCA; 
estudantes e representantes de diversas entidades públicas; assim como da sociedade civil organizada, 
tais como, OAB, Sebrae, Emater-CE e ONG Projeto Verde Vida. Esse público formou um total de quatro 
grupos de trabalho, cuja dinâmica variou de acordo com o número e características dos participantes, 
conforme veremos a seguir.  

3.1.3 METODOLOGIA 

Os grupos iniciaram os trabalhos com a leitura individual dos materiais de apoio, quais sejam: mapa da 
estratégia, mapa das áreas de resultados e suas descrições, relação dos objetivos por área de resultados 
e seus descritores. Em seguida, tendo como suporte o caderno de atividades, eles analisaram e discutiram 
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a proposta preliminar do conjunto dos projetos e ações apresentados, registrando individualmente suas 
ideias na ficha de sugestões. Por fim, realizaram uma síntese das proposições, a qual foi apresentada em 
plenária.  

Foram escolhidos um coordenador e um relator para cada grupo, sendo estabelecido que ao coordenador 
cabia subdividi-lo, quando necessário; garantir três acordos: que nenhum projeto deixasse de ser 
apreciado, o cumprimento dos horários e que todos tivessem voz e fossem contemplados em suas 
propostas e análises; além de sistematizar e registrar o resultado das discussões. Por sua vez, incumbiu 
ao relator auxiliar o coordenador no registro da síntese, assim como apresentar o resultado dos trabalhos 
em plenária.  

Os grupos foram formados a partir da escolha pessoal de cada participante, conforme orientação geral, 
ficando estabelecido, como dito acima, que poderia haver remanejamento dos participantes e adaptação 
da dinâmica de trabalho, dependendo do tamanho e características dos grupos a serem formados. Assim, 
o grupo referente a área "Capital Humano" realizou todas as atividades coletivamente, enquanto os 
demais - Governança, Cadeias Produtivas e Serviços ao Cidadão -, formaram subgrupos e escolheram pelo 
menos três projetos para analisar, garantindo que todos fossem contemplados. Ressalte-se que a maioria 
dos participantes escolheu a área relacionada a Cadeias Produtivas. No entanto, alguns participantes 
aceitaram a sugestão de que os representantes de uma mesma entidade pudessem ser remanejados para 
compor e contribuir com outros grupos, fato este que proporcionou equilíbrio na composição daqueles, 
ficando assim distribuídos: Serviços aos Cidadãos (17), Governança (22), Cadeias Produtivas (30) e Capital 
Humano (14), conforme registrado em folha de presença. Cabe destacar que foi estabelecido que não 
seria possível a exclusão dos projetos listados, considerando que a lista preliminar era resultado de um 
longo processo, do qual alguns presentes tinham participado. Assim, a orientação foi para qualificar os 
projetos apresentados, adaptando-os para as especificidades da região e/ou acrescentar novas propostas. 

O principal desafio da oficina foi fazer com que os participantes entendessem que as estruturas analíticas 
do projeto (EAP) não são compartimentalização do pensamento. Para o grupo relacionado a área "Capital 
Humano" as EAPs não deveriam ser categorias estanques, pois limitam a proposição de ações 
abrangentes.  Este fato, levou seus membros a indicarem um único "sub-projeto" - criação de um fórum 
regional de capacitação e formação humana - que integraria, segundo seus participantes, todas as 
estruturas analíticas indicadas, como veremos na base de dados anexa. O grupo relacionado à área 
"Serviços aos Cidadãos", por sua vez, apresentou sugestão para a área de educação que abrangeu todos 
os níveis educacionais, fez propostas de qualificação para os descritores das EAPs, bem como de revisão 
conceitual para algumas ações da lista preliminar. 
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Tabela 1 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Cariri 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa 
Resgatar os eventos tradicionais culturais que estão no esquecimento 
(lapinhas, malhação do judas etc) 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa 
Elaborar planos municipais de resgate das culturas, envolvendo os entes 
públicos, e desenvolver ações de sustentabilidade 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa 
Aproveitar as escolas profissionalizantes como pilar para elaboração do plano 
de cultura dos municípios 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa Criar um núcleo de manutenção da economia cultural 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Ampliar as condições físicas, móveis e humanas da COGERH para melhor 
gerir os recursos hídricos 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Desburocratizar as outorgas d'agua para diversos usos 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Universalizar a hidrometrização urbana e rural e criar programas de 
conscientização do uso da água 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Intensificar ações para o reuso d'agua, a dessalinização da água e maior 
aproveitamento das águas pluviais 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Aumentar, de maneira eficiente, os diversos procedimentos para captação 
dos recursos hídricos 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Investir em centros de inovação, distribuídos com foco nas habilidades da 
nova economia (movimento maker, startups, fab lab, robótica e 
programação) 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Incentivar, por meio de políticas públicas, a integração da academia 
(universidades e faculdades) e a indústria no processo de P e D 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Criar políticas de flexibilidade fiscal para indústrias optantes por tecnologias 
da indústria 4.0 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Criar programa de "Digitalização Fiscal" 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Criar mecanismos de incentivos que favoreçam também as regiões do 
interior do estado 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Qualificar as estruturas já existentes (SENAI, SENAC etc) para atuarem com as 
práticas educacionais da nova economia e modernização do portfólio, 
inclusive com a indústria do turismo 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Incentivar a atuação em rede de entidades de fomentos (centros de 
inovação, universidades etc) junto à indústria 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Aproveitar a infraestrutura de Juazeiro do Norte e retomar o projeto de 
produção de biocombustíveis (bioenergia) 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Incluir todas as regiões na oferta de energia, para além de Inhamus, e 
garantir uma maior presença do governo na execução dos projetos 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Criar um projeto de mobilidade urbana em regiões metropolitanas 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Criar o Porto Seco do Cariri (zona portuária especial) 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Tornar o Cariri um hub (centro) de logística portuária, aérea e terrestre 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Mapear e georreferenciar as rotas turísticas do interior, os seus produtores, 
os produtos e os serviços 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Criar programas de investimentos em infraestrutura das rotas turísticas do 
interior e de qualificação dos profissionais envolvidos na atividade 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Criar programa de expansão do plano de turismo do estado 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Criar programa de valorização do profissional guia de turismo 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Criar programa de capacitação e reciclagem das famílias envolvidas no 
turismo rural 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável 

Criar programas de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de produção 
resilientes ao clima 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável 

Rever o marco regulatório da agro industrialização e criar programa de 
incentivos à produção agroindustrial familiar 
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(continuação) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável 

Estruturar o pagamento por serviços ambientais e produção de água por 
agricultores conservacionistas 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável 

Identificar, cadastrar, reconhecer e promover ações para o desenvolvimento 
de extrativismo florestal 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável 

Associar a agricultura/meliponicultura como atividade estruturante para o 
desenvolvimento da agropecuária. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável 

Implementar estratégias que considerem a floresta e plantios florestais como 
ativos ambientais 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Criar programa de investimentos e incentivos em projetos que erradiquem a 
poluição do mar (obrigatoriedade do destino correto do esgoto sanitário das 
cidades) 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Monitorar e fiscalizar as praias poluídas com resíduos sólidos (plásticos), 
limitando, por lei, as áreas com avanço ao mar 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Ampliar a fiscalização quanto a pesca ilegal e construções edificadas que 
avançam para o mar 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação 
e Incentivo 

Criar fóruns regionais de capacitação e formação humana, tendo como base 
as seguintes diretrizes: - trazer o saber de fora para dentro, ou seja, da 
sociedade para a academia; 
- mapear expertises da região; - mapear as cadeias produtivas locais; - 
valorizar a diversidade cultural da região; e - promover o reconhecimento do 
fórum como parte da agenda pública (saberes e demandas) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Descentralizar os serviços de saúde, aparelhando o interior do Estado com o 
melhor em tecnologia a nível preventivo, clínico e farmacêutico para 
promover saúde de qualidade para o cearense interiorano 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Implantar um sistema de ponto eletrônico a fim de fiscalizar os plantões de 
médicos e funcionários nas unidades básicas de saúde 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Criar projetos governamentais de apoio aos animais em situação de 
abandono com controle de zoonoses 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Criar política de prevenção em todas as áreas da saúde, com valorização do 
agente comunitário de saúde 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Implanta, em todas as instâncias educacionais e conforme as leis 
10,048/2000 e 10.098/2000, a acessibilidade, a infraestrutura e as 
tecnologias assistivas, para efetivo ingresso e inclusão de pessoas com 
deficiência, inclusive implementando no currículo de ensino superior 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Viabilizar, em todas as instâncias da educação, equipes multidisciplinares 
(psicológicas, assistência social, nutricionistas, psicopedagogas etc.) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Rever conceitualmente a distinção entre educação em tempo integral e 
educação baseada em metodologias de educação integral 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criar programa de avaliação de gestores e docentes em todos os níveis 
educacionais e em parceria com os municípios, com vistas a propor formação 
continuada para estes 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criação e implementação de um "Observatório de Talentos", descentralizado 
e capaz de potencializar as competências dos estudantes em qualquer nível 
de escolaridade, incluindo habilidades artísticas, culturais e esportivas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Estimular projetos que desenvolvam a aproximação das famílias nos espaços 
da escola, com estratégias incentivadoras para o crescimento profissional de 
todos os membros da família 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Criar programa de fiscalização, nas fronteiras, de todos os veículos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Compartilhar o sistema único de informações do Ceará com o Brasil como 
um todo 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Construir casas femininas para cumprir medidas socioeducativas em Nova 
Olinda e Crato 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Fazer funcionar de forma humanizada a Penitenciária Feminina de Juazeiro 
do norte e outras existentes, com oficinas de trabalho e salas de aula 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Criar programa de divulgação de experiências exitosas de ressocialização de 
presos 
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(continuação) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Criar sistema de fiscalização em ambientes propícios à venda e distribuição 
de drogas, lícitas ou ilícitas, focado, sobretudo, na população menor (crianças 
e adolescentes) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Criar programa de formação de equipes multiprofissionais para implantação 
de um processo socio educativo 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar programa de requalificação de áreas degradadas nos centros urbanos, 
utilizando estes espaços como locais de convivência e ensino de 
sustentabilidade 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar política de educação para a população 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar programa de incentivos à criação de centrais de resíduos nas indústrias 
com vistas à aquisição de rejeitos, maximizando o reuso de resíduos 
(construção civil, mineração, calçados, joias etc) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar estratégias para implantação de resíduos de coleta por tipo 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Incentivar a criação de centrais de resíduos da construção civil 
(cooperativas), incluindo reuso, viabilizando a economia circular, com 
destinos adequados 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar programa de incentivos para implantação de biodigestores nos 
domicílios rurais e urbanos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar programas de incentivos fiscais para população carente de modo que 
elas possam aderir ao esgotamento sanitário 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar programas de incentivos à implantação de sistemas de recursos 
renováveis (energia solar e água) para população de baixa renda 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criar um comitê de incentivos implantação de controle social efetivo sobre a 
localização dos resíduos, com foco também no efeito causado pelo despejo 
inadequado também na zona rural 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Implantar sistemas de placas fotovoltaicas para população de baixa renda 
por meio de programas sociais para produção de energia limpa 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Inclusão do termo Rural na EAP Infraestrutura do Espaço Urbano 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criar creches nas repartições públicas e ampliar as existentes de modo a 
possibilitar à mulher trabalhar 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criar e implementar ações com foco na reinserção no mercado de trabalho 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Implantar uma escola de gestão pública nas diversas regiões do estado e que 
esta seja a responsável pela criação do observatório do Ceará 2050, 
valorizando e integrando as universidades e cursos já implantados, como por 
exemplo o curso de administração pública da UFCA e integrando academia, 
terceiro setor, sociedade civil e governo (descentralizar a criação da Escola de 
Gestão Pública e do Observatório de Gestão) 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Criar um fórum permanente que busque integrar as instituições locais, 
fomentando a participação social, identificando, discutindo e acompanhando 
as demandas locais 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Incentivar a interlocução regional 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Fortalecer os canais de ouvidoria de modo a estreitar a relação da sociedade 
com o Estado 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Criar e implementar um Centro de Estudos em Governança na Escola de 
Gestão Pública do Ceará, composto de grupos de acompanhamento dos 
projetos previstos pela Plataforma Ceará 2050 ou pelos projetos previstos de 
acordo com os seus componentes de 'Compromissos com os Cidadãos', 
'Compromisso com as Cadeias Produtivas' e 'Compromisso com a 
Governança' 

Governança Ciência e Tecnologia 

Ampliar e fortalecer as conexões nacionais e internacionais dos grupos de 
pesquisa de excelência, aumentando a inserção do Ceará nas cadeias globais 
de geração de conhecimento em turismo, cultura, agricultura, meio 
ambiente e segurança 

Governança Ciência e Tecnologia 
Promover acesso aos programas de ciência e tecnologia pelos pequenos 
empreendedores 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios 

Resgatar a cana-de-açúcar e reativar a Usina de Barbalha e criar outros 
investimentos que incentivem a agricultura familiar 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios 

Implantar um centro de assessoria, formação e capacitação de 
empreendedores 
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(fim) 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios 

Incentivar a economia solidária em todas as regiões 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios 

Criar/elaborar um plano de atração de investimentos para todas as regiões, 
considerando o perfil e potencialidades de cada uma delas 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios 

Aproveitar a malha logística multimodal a ser desenvolvida pelo projeto 
'Logística Avançada do Atlântico' conectando com a transnordestina e o 
aeroporto Orlando Bezerra 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios 

Institucionalizar uma célula com a competência de captar recursos e 
institucionalizar cooperações internacionais de forma regionalizada 

 TOTAL 77 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 1 - Visualização quantitativa de projetos - Cariri 

 
Elaborado por: Instituto Publix 

 

Gráfico 2 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Cariri 

 
Elaborado por: Instituto Publix 
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3.2 CENTRO SUL/VALE DO SALGADO - CEDRO 

3.2.1 PROGRAMAÇÃO 

A programação foi seguida conformado o esperado. O encontro foi realizado na unidade do Senac de 
Cedro - CE, utilizando a estrutura de auditório e salas de aula. Estiveram presentes oito prefeitos e 
prefeitas da região, além de vereadores e Secretários Municipais de Cedro e municípios vizinhos. O 
encontro se iniciou com as falas de Antônio Miranda, coordenador do projeto Ceará 2050, e do prefeito 
de Cedro, Nilson Diniz. O encontro foi encerrado no horário previsto (13h), sendo que a Prefeitura 
Municipal ofereceu um almoço ao público participante. 

3.2.2 PÚBLICO 

Além dos representantes políticos, estiveram presentes munícipes da região, provenientes de diversas 
áreas de atuação, com alta incidência de funcionários públicos de prefeituras. A plenária se iniciou com a 
presença de cerca de 150 pessoas. No momento de composição dos grupos, grande parte dos presentes 
na atividade inicial não se dirigiu as salas. Mesmo assim, todas contaram com um público entre 20 e 30 
participantes. O grupo de Serviços ao Cidadão contou com mais participantes, cerca de 40. A plenária de 
finalização contou com cerca de 80 pessoas. 

 3.2.3 METODOLOGIA 

Durante a plenária de abertura dos trabalhos, o coordenador do projeto Ceará 2050 realizou a votação 
da visão de futuro por aclamação. Foi escolhida a proposta número "Ceará, terra para recriar (ou 
reinventar sua história, uma nova forma de nascer, crescer, trabalhar, empreender, viver, visitar e ser 
feliz, onde o sol brilha para todos", sendo que não houve votação em papel. A metodologia de trabalho 
foi seguida à risca pelos grupos de trabalho. Todos utilizaram o material-base para as discussões e 
realizaram as sistematizações em grupo para apresentação na plenária. A presença de políticos e 
funcionários públicos nos grupos de discussão auxiliou na qualificação do debate. A plenária final 
apresentou os resultados de cada Área de Resultados para o restante do grupo, como esperado.  
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Tabela 2 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Centro Sul/Vale do Salgado 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Incentivar a criação de laboratórios de startups para valorização do potencial 
local nas escolas de ensino médio. Somos um povo criativo e capaz de mudar 
cenários, mas também preservar nossa história. 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
A rede de escolas criativas deve ser implantada nas escolas de ensino regular, 
oportunizando o maior número de jovens (futuro do Ceará e do país) e 
despertando-os, desde cedo, a ter ideias criativas e inovadoras 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Conclusão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do 
Nordeste Setentrional – PISF 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Perfuração de poços e barragens subterrâneas. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Construção do Açude Barbosa. Já existem recursos destinados a esta obra. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 

Devido a escassez hídrica no estado do Ceará, projetos voltados ao reuso de 
água em escolas municipais e da zona rural podem servir de espelho para 
práticas do restante da população. Primeiro pode-se trabalhar o uso 
consciente da água, através de projetos sociais em parcerias com o SISARs ou 
SAEESs e posteriormente ser desenvolvido a prática com apoio dos 
professores no desempenho dos alunos, ou seja, deve haver sensibilização e 
posterior a isso, identificar as particularidades para serem postas em prática 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Ampliar reuso de água cinza 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 

Trabalhar em escolas estaduais com alunos do Ensino Médio projetos 
voltados para a realização de ações voltadas ao reuso de águas cinzas, ou 
seja, incentivar professores de escolas técnicas à desenvolverem práticas 
com esse público de alunos 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Investir no reuso de água rural e urbana com objetivo de minimizar o uso de 
água e facilitar o bom uso, além de poder produzir alimentos, fortalecendo a 
economia e o meio ambiente. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Reuso de águas residenciais para indústria e algumas culturas do agronegócio 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Criar alternativa para dessalinização das águas de lençóis freáticos, para 
tornarem as mesmas potáveis 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Aproveitamento pluvial urbano 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Perenização (por canais) 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Recarga de aquíferos (fendas) por águas pluviais ao longo de regiões 
metropolitanas e estradas. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Fomentar a construção de barragens subterrâneas em riachos ou córregos e 
afluentes, que favorecem a realimentação do lençol freático e a 
disponibilidade de água mesmo em áreas não propícias. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Programa eficiente entre os municípios do centro-sul com a recomposição da 
mata ciliar dos corpos hídricos existentes. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
As zonas urbanas das sedes municipais cearenses deveriam captar toda a 
água da chuva e direcionar para um grande reservatório próximo a cidade 
onde seria usada para abastecer a própria sede. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Sensibilização do uso da água. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 

Companhas educativas voltadas para economia do uso da água em 
Associações Rurais. Nas oficinas pode ser trabalhado a forma como a água é 
tratada e sua importância nesse tratamento, uso consciente, aplicações, 
hidrometrações e práticas com apoio de técnicos sociais de campo 
preparados através de instituições como SAAEs, CAGECE, COGERH, etc. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Juntamente com os comitês e ente estadual, estimar percentual/volume de 
liberação para o uso de municípios de cada reservatório monitorado pelo 
COGERH. 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Criar centro de ciência e tecnologia na URCA-Iguatu. 
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(continuação) 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 

Oferta de cursos técnicos nas escolas profissionais em informática avançada. 
Criação de cursos superiores em engenharia, ciência, tecnologia e 
informática, criando um centro de ciência e tecnologia juntamente com o 
curso de ciências econômicas da URCA de Iguatu, com o objetivo de 
trabalharem de forma integrada. Além da vinda de um data center para 
Iguatu, possibilitando pesquisa e emprego. 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Energia trifásica 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Energia solar e eólica. Estimular a região do Centro-Sul como grande 
geradora de energia solar. 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Incentivo a implementação de energia eólica em clusters comunitários 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Fundo de combate a pobreza - FECOP - financiar projetos de energias 
renováveis 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Zona Franca do Semiárido 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Aeroporto regional de Iguatu - CE 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Criação de Porto Seco em Iguatu 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Transnordestina para transporte de pessoas. 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Rota turística para o interior, setor hoteleiro, artesanato, economia criativa. 
Eventos de negócios e acadêmicos para o interior. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Melhoria das estradas 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Eficiência na irrigação 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Biodigestores em escala estadual (comunitários e coletivos) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Reestruturação de órgãos como EMATERCE/IDACE 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Integração produtor/agroindústria 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Reflorestamento com madeira de valor econômico; produção de vegetação 
com árvores com potencial econômico para ser comercializada, tipo a sabiá.  

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Fortalecimento das comunidades, no sentido de adotarem o uso de 
biofertilizantes, ou seja, fertilizantes naturais, a fim de diminuir 
consideravelmente o uso de agrotóxicos nas irrigações. Conhecer o projeto 
de biográfica no município de Carius - CE 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Combater o uso exagerado de agrotóxicos 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Financiamento para produtores mudarem os sistemas de irrigação. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Criação de cooperativas para processamento de leite bovino e caprino. 
Criação de abatedouro em forma de consórcios pelos municípios para 
processamento de carne.  

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Produção de cosméticos nas zonas litorâneas com esse potencial. Traria 
emprego para os habitantes dessas regiões. Exemplo: flecheiras em Trairi 
apresenta potencial para isso. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Regionalizar as ações do Sistema 5S: implementação com eficiência e eficácia 
entre os entes federativos. 
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(continuação) 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Assistência Estudantil: com objetivo de garantir a igualdade de permanência 
dos estudantes do ensino médio, considerado/as vulneráveis socialmente, 
que estejam em situação de desproteção ou risco que impeça acesso aos 
direitos sociais e serviços básicos: auxílio moradia; auxílio óculos; auxílio 
discentes para mães/pais; auxílio formação. Com cumprimento de 
condicionalidades, estímulo a pesquisa, iniciação científica e qualificação 
profissional. Estratégia para análise: levantamento situacional do capital 
humano, para aplicabilidade do projeto. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Qualificação da mão-de-obra rural 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Aprimorar canais de comunicação, integração, transparência. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Investimento na acessibilidade e humanização 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Ampliação de equipes multiprofissionais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Integração saúde/educação/assistência social 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Ampliação de acessibilidade e humanização, com foco na formação dos 
profissionais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Transporte escolar específico para educação infantil 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Exigência de formação superior para educação infantil 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Propostas de políticas públicas voltadas ao jovem. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criação de programas de formação a todos os futuros profissionais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Investimentos em recursos humanos e financeiros 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Aprimorar a ampliar os sistemas de denúncia de violência contra a mulher 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Revisão das políticas prisionais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Integração setorial e políticas de prevenção 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Reconstituição ambiental com flora nativa 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Gestão de recursos hídricos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Projetos de políticas públicas de formação e capacitação dos jovens 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Construção de casas de acolhimento para pessoas moradoras de rua. 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Uma nova regionalização pautada na identidade regional, encabeçada pela 
SEPLAG em colaboração com as demais Secretarias. 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Investir no acerco tecnológico (digital) visando aprimorar os sistemas de 
informações para que se garanta o monitoramento e avaliação em busca de 
eficiência. 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Descentralizar centros para pesquisa, promovendo a integração de órgãos 
estaduais. 
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(fim) 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Criação de um Comitê de governança regional, formado por representantes 
de cada município para fortalecer as especificidades setoriais de cada local. 
Que o Comitê possa chegar a todos, não só para multiplicação, mas para 
participação e atendimento. 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Criar uma equipe regional com autonomia de incentivar, criar e desenvolver 
ações da região para o Estado.  

Governança Ciência e Tecnologia 
Integração entre os níveis de ensino com programas que fomentem o 
crescimento da ciência, a ampliação e difusão das ações da academia nas 
áreas de empreendedorismo, inovação e educação financeira. 

Governança Ciência e Tecnologia 
Fazer parcerias institucionais com órgãos como o INSA - Inst. Nacional do 
Semiárido para desenvolvimento de tecnologias e pesquisa para a área de 
cada regional 

Governança Ciência e Tecnologia 
Elaboração de projetos educacionais de ciência e tecnologia com 
diagnósticos que contemplem a individualidade e especificidade local para 
projetos estilo bottom up. 

Governança Ciência e Tecnologia 
Ampliar o investimento tecnológico com intuito de que a população regional 
possa ofertar os produtos e serviços demandados pelas tecnologias. 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios  

Ampliação e assistência técnica ao microcrédito para pequenos negócios. 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios  

Viabilizar os micronegócios, assistindo aquelas que não conseguem sair do 
fundo de quintal. 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios  

Criar nas universidades estaduais Centros de Inovação, escolas de negócios e 
ampliar a rede de atividades de extensão nos núcleos que ajudem a criar 
uma rede de empreendedorismo local, valorizando as especificidades locais. 

 TOTAL 74 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 3 - Visualização quantitativa de projetos - Centro Sul/Vale do Salgado 

 
Elaborado por: Instituto Publix 
 

Gráfico 4 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Centro Sul/Vale do Salgado 

 
Elaborado por: Instituto Publix 
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3.3 GRANDE FORTALEZA - ITAPERI 

3.3.1 PROGRAMAÇÃO 

O evento, ocorrido em 03/04/19 na Universidade Estadual do Ceará - Campus do Itaperi, estava previsto 
para iniciar às 9 horas e se encerrar às 13 horas, porém o início ocorreu por volta de 9 horas e 30 minutos 
e o encerramento se deu por volta de 13 horas e 40 minutos. O atraso no início se deu pela espera do 
aumento do número de presentes. A estratégia de espera foi positiva dado que esta região teve o maior 
público do II Ciclo dos Encontros Regionais. 

O evento contou com abertura do Reitor da Universidade Estadual do Ceará, José Jackson Coelho 
Sampaio, apresentação da Plataforma Ceará 2050 pelo Coordenador Barros Neto e explanação da 
metodologia pelo Instituto Publix. Ao final, o encerramento do evento contou com os mesmos agentes. 

3.3.2 PÚBLICO 

O Encontro Regional de Fortaleza contou com 239 presenças. Ressalta-se que entre o público participante 
estavam atores que participaram de outros debates temáticos da Plataforma Ceará 2050, bem como a 
participação do corpo discente e docente da Universidade Estadual do Ceará.  

Os participantes ficaram divididos em quatro áreas de resultado: Cadeias Produtivas, Serviços aos 
Cidadãos, Capital Humano e Governança. O número de participantes em Capital Humano foi ligeiramente 
menor que o das outras áreas de resultado, mas ainda assim com bom número, o que não ocasionou 
prejuízo nas discussões da área. Para a planária final e encerramento, aproximadamente 70% do público 
permaneceu até o final do evento. 

3.3.3 METODOLOGIA 

O Encontro Regional em Fortaleza ocorreu de forma tranquila e sem maiores problemas. As discussões 
entre os grupos ocorreram de forma relativamente organizada e dentro dos prazos estipulados. Os grupos 
conseguiram desenvolver todas as atividades desde o momento das discussões até a apresentação das 
ideias no momento da plenária final. O grupo de participantes que estava a frente da Área de Resultados 
Governança apresentou uma proposta que envolve o modelo de governança da Plataforma Ceará 2050 
além de analisar as ideias de projetos apresentadas. 
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Tabela 3 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Grande Fortaleza 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa 
Compreende-se que tudo vinculado à "Economia Criativa" está vinculado 
ao "Ceará para o Mundo". 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Programa de cooperação Estado-Setor Industrial visando potencializar o 
conhecimento do Estado sobre as necessidades da indústria, otimizando 
o tempo da produção de uma tecnologia que atenda ao setor produtivo. 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 

Estabelecer políticas de investimentos em tecnologia industrial básica, 
TIB para potencializar e garantir o sucesso dos demais investimentos. Os 
investimentos em TIB serão nas áreas de qualidade, metrologia e 
avaliação de conformidade, que consiste na capacitação de pessoas, 
desenvolvimento da infraestrutura de laboratórios e aplicação de normas 
e padrões. 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 

Melhor aproveitamento dos equipamentos de inovação do Estado, tais 
como Nit's e agências de inovação (Nit - UECE e Agência de Inovação - 
NUTEC) utilizando o capital intelectual dos colaboradores para avaliar, 
prospectar, disseminar e transferir tecnologias inovadoras de interesse 
do Estado. 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Substituir "Inhamuns" por "Regiões Potenciais". 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Devem ser apresentados e discutidos os termos da compensação 
ambiental. 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Estabelecer uma meta para substituição gradativa da matriz energética 
baseada em carvão por energia mais limpa a curto prazo. 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Criação/habitação/capacitação de laboratórios para análise de gás no 
Ceará. 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Fortalecimento dos aeroportos regionais (Ex: Iguatu, Sobral, São 
Benedito) 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Priorizar a manutenção das rodovias estaduais existentes com a 
duplicação ou "upgrade" de classe de rodovias consideradas corredores 
logísticos estratégicos. 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Modernização da Nova Transnordestina com a implantação da bitola 
mista da antiga linha Tronconorte da RFSSA concessionada à empresa 
Transnordestina Logística S/A. 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Implantação da ligação ferroviária Nova Russas - Quixeramobim 
atendendo o Projeto Santa Quitéria (exploração de fosfato). 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Deve-se preservar a identidade da orla cearense e procurar instalar 
investimento em regiões menos favorecidas turisticamente (Ex: região 
central) 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Promoção da "Educação Patrimonial". 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Além da consolidação de distritos criativos, criar novos "Distritos" 
descentralizados da capital. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável 

Promover integração entre universidades e os órgãos de assistência 
técnica e extensão rural no sentido de levar novas tecnologias 
desenvolvidas aos produtores do campo. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável 

Criar um programa de transferência de tecnologia e inovação; 
desenvolver novas tecnologias nos centros de pesquisa. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável 

Diagnóstico dos minifúndios para tentar identificar cadeias produtivas 
capazes de gerar renda em pequenas áreas; reordenamento fundiário. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável 

Levantamento exploratório da água subterrânea. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Criação de um departamento ou aproveitamento de um que monitore as 
pesquisas produzidas nas universidades do Estado, via Protocolo 
Sucupira, sites de notícias institucionais, etc., visando dar sinergias às 
ações já existentes e as planejadas para apoiar a formação de lideranças, 
programas amplos ou sob demanda, de uma cadeia produtiva em sentido 
amplo. 
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(continuação) 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Implementar nas escolas, principalmente as de tempo integral, projetos 
de transversalidades que reforcem o enfoque na cultura local, turismo e 
História; retirar o termo "sob demanda"; projetos com musicalização, 
casas de memória, patrimônio das cidades que facilitem a educação 
patrimonial e a cidadania numa parceria com escolas, ONG's, prefeituras 
e universidades. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Fortalecimento e ampliação da plataforma online capaz de garantir a 
marcação de consultas e procedimentos pela internet. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Garantia de acesso à atividade física para todas as pessoas criando e 
requalificando espaços de forma a adaptá-los às pessoas com deficiência 
física sob orientação do profissional da Educação Física. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Ampliar cobertura da estratégia saúde da família e NASF. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Ampliação da equipe multiprofissional na atenção primária à saúde 
assegurando a presença de todos os profissionais de saúde necessários à 
promoção e prevenção. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Universalização do acesso: inclusão da disciplina de libras na educação 
básica e regularização do profissional intérprete. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

A presença do professor auxiliar deverá ser com formação na área. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Implementação de espaços e experiências vinculadas às áreas de artes, 
esportes e cultura. Se estende a toda a educação básica e superior. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Política de assistência estudantil. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Exclusão do professor ad-hoc. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Acrescentar: curso de Letras-Libras; disciplina de Libras nos 
bacharelados; orçamentos separados para modalidades "à distância" e " 
presencial". 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Projeto de mentoria para os alunos do ensino superior em Português, 
Matemática e Libras; ampliação da política de cotas para população 
específica. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Não é o consumo consciente, mas reduzir a produção através da 
reciclagem ocasionando uma consequente diminuição dos resíduos 
gerados. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Retirar a palavra "sustentável" do título do projeto, pois é um 
pleonasmo. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Criação de incentivo para reciclagem e reaproveitamento. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Regularizar o trabalho dos catadores. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Termelétricas são altamente poluentes. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Eliminação dos lixões e diminuição ou eliminação dos aterros. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Estender o saneamento básico para a população pobre. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Mais espaços abertos como praças, quadras, ginásios, escolas e igrejas 
em finais de semana; maior oferta dos serviços de locomoção; garantia 
da acessibilidade para todos no espaço público. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Ampliar a rede de escolas profissionais; implementação e fiscalização das 
ações e políticas públicas voltadas à garantia da inserção do jovem no 
mercado de trabalho. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Políticas preventivas para esclarecimentos acerca de violência sexual, 
gravidez precoce, etc. 



 

28 

 

 
(fim) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Ampliação do programa "Cozinha Popular" e dos "Restaurantes 
Populares". 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Ampliação e garantia de espaços e atividades de esporte e lazer para a 
terceira idade; focar ações em regiões de alta vulnerabilidade. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Implementação de políticas de valorização, reformas e tombamentos do 
patrimônio material e imaterial do Estado. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Maior publicização, por meio de mídias e escolas, dos equipamentos 
culturais existentes. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano Projetos "Mestres da Cultura". 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Ampliação do sistema de saneamento do Estado; educação sanitária para 
prevenção de lixo acumulado e de doenças. 

Governança Ciência e Tecnologia 

Fomentar, criar e desenvolver políticas públicas para o fortalecimento do 
CT&I no Ceará, com desenvolvimento de capital intelectual, atendendo 
aos indivíduos, sobretudo aos jovens em situação de risco, e criação de 
um organismo de gestão da CT&I com representação em diversos órgãos 
da sociedade. 

 TOTAL 50 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 5 - Visualização quantitativa de projetos - Grande Fortaleza 

 
Elaborado por: Instituto Publix 
 

Gráfico 6 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Grande Fortaleza 

 
Elaborado por: Instituto Publix 
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3.4 LITORAL LESTE - ARACATI 

3.4.1 PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento foi realizada conforme o esperado. Inicialmente, a representante do IFCE de 
Aracati realizou uma breve fala. Posteriormente, o Prof. Barros Neto, coordenador do Ceará 2050, 
também realizou uma fala breve, apresentando quais os esforços e resultados já foram empreendidos no 
âmbito do projeto e qual a importância do evento em questão. Posteriormente, o consultor do Instituto 
Publix, Jean Philippe Cançado, apresentou a metodologia de debate e complementação dos projetos, 
levando em consideração cada área de resultado do Mapa Estratégico do Ceará 2050. 

Os participantes das oficinas foram divididos em quatro grupos referentes às áreas de resultados e 
tiveram por volta de 2 horas para realizar discussões sobre incrementos nos projetos e considerações que 
tomassem como base as potencialidades da Região Leste do Ceará. Ao final da discussão, por volta de 
12h10, os participantes voltaram ao auditório e apresentaram os principais resultados aferidos. 

O evento teve seu encerramento com as considerações finais feitas pelo coordenador do projeto Barros 
Neto e um coffee break. Alguns atores políticos e representantes de secretarias e órgãos públicos da 
localidade estiveram presentes. Infelizmente, não foi possível contar com a presença do Prefeito de 
Aracati.  

3.4.2 PÚBLICO 

O Encontro teve, em média, a participação de 70 pessoas, com perfis diferenciados e nas mais diversas 
faixas etárias: estudantes, representantes de órgãos públicos, cidadãos envolvidos com o setor privado, 
dentre outros. 

A quantidade de participantes nas discussões de cada uma das áreas de resultado muito similar, sendo 
que as áreas de "Cadeias Produtivas" e "Serviços aos Cidadãos" possuíram uma participação ligeiramente 
maior do que as áreas de "Capital Humano" e "Governança". 

Após as discussões, alguns participantes tiveram de se ausentar do evento, devido ao horário de 12h. 
Entretanto, a maioria dos participantes retornou ao plenário para apresentação dos relatores dos grupos. 

3.4.3 METODOLOGIA 

Com relação à metodologia, já citada anteriormente, entende-se que o aspecto mais desafiador é o 
acompanhamento de todos os grupos. Como eram quatro grupos e apenas duas pessoas para 
acompanhar as discussões e tirar dúvidas metodológicas, existiam momentos em que os grupos tinham 
que desenvolver os trabalhos por si próprios. Entretanto, no caso de Aracati, não houve impacto negativo 
nesse sentido. 

Alguns grupos organizaram suas discussões de maneira mais eficiente e eficaz do que outros. Quando os 
mediadores verificarem que existe um desbalanceamento entre os grupos, é necessário que se dê maior 
atenção para os que não estão tão organizados, intervindo quando for necessário. 
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Tabela 4 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Litoral Leste 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  

Ampliação de ferramentas tecnológicas, assim como incubadoras dos projetos 
culturais. Desenvolver atividades econômicas relacionadas à produção e 
distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade e as habilidades dos 
indivíduos (Ex: vote na web - o qual nos garante a oportunidade de opinar e 
discutir propostas de lei em tramitação no Congresso Nacional). 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Influência e forte presença na agricultura familiar (Fortalecer o potencial já 
existente na região) 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação 
e Incentivo 

Incentivar o mercado turístico para a inovação na área de empreendedorismo 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação 
e Incentivo 

Comentário: Aracati, ou região do litoral leste, pode ser referência mundial em 
turismo, tecnologia e empreendedorismo. Podemos encontrar elementos para 
usar como referência, já temos um destino turístico, Canoa Quebrada, que 
poderá abrir portas para turistas internacionais. Podemos ser referência em 
qualidade no atendimento ao consumidor nos serviços turísticos oferecidos em 
Canoa Quebrada e em Aracati. Usaremos princípios de sustentabilidade nas 
redes hoteleiras de Aracati e envolver os produtores locais. Com isso, os 
comerciantes podem utilizar essa cadeia produtiva. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação 
e Incentivo 

O turismo é uma das características mais atraentes da nossa região, por isso 
deve receber um maior investimento. Para abranger a comunidade surda, é 
necessária a capacitação de profissionais do turismo dentro da área da 
inclusão, acessibilidade e língua de sinais. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Criação e implementação de plataforma online capaz de garantir a marcação 
de consultas e procedimentos pela internet, bancos de dados, que orientam o 
paciente a quais vacinas ele já tomou e quais ele precisa tomar, com incentivo 
de vídeos, caso o paciente não vá tomar a vacina. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Especificar que a melhoria da infraestrutura deve considerar a acessibilidade 
aos deficientes (banheiros equipados, rampas etc.) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa 
Social e Direitos 
Humanos 

Além da conscientização dos malefícios, trabalhas nas causas que podem levar 
o indivíduo a usá-las (idosos "solidão", desabrigados, adolescentes depressivos 
etc.). Ou seja, é necessário observar o que levou a pessoa a entrar no vício das 
drogas e alcoolismo. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Atuação e implementação de rede de empreendimento de reciclagem de 
resíduos por meio da coleta seletiva, envolvendo todos os setores da 
sociedade/Governo municipal/sociedade civil/empresários. 

Governança Ciência e Tecnologia Fortalecimento dos centros de tecnologia existentes 

Governança Ciência e Tecnologia 
Desenvolvimento de capacitação no setor público para melhoria no 
atendimento à acessibilidade 

 TOTAL 11 

Elaborado por: Instituto Publix 
  



 

32 

 

Gráfico 7 - Visualização quantitativa de projetos - Litoral Leste 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

 

Gráfico 8 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Litoral Leste 

 
Elaborado por: Instituto Publix 
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3.5 Litoral Norte - Camocim 

3.5.1 PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento foi realizada conforme o esperado e com atraso de 30min. Inicialmente, o 
representante do IFCE de Camocim realizou uma breve fala. Posteriormente, o Diretor Executivo da 
Plataforma Ceará 2050, Expedito Parente, também falou, apresentando quais os esforços e resultados já 
foram empreendidos no âmbito do projeto e qual a importância do evento em questão. Posteriormente, 
o Instituto Publix, apresentou a metodologia de debate e complementação dos projetos, levando em 
consideração cada área de resultado do Mapa Estratégico do Ceará 2050. 

Os participantes das oficinas foram divididos em quatro grupos referentes às Áreas de Resultados e 
tiveram por volta de 2 horas para realizar discussões sobre incrementos nos projetos e considerações que 
tomassem como base as potencialidades do Litoral Norte do Ceará. Ao final da discussão, por volta de 
12h10, os participantes voltaram ao auditório e apresentaram os principais resultados aferidos. 

O evento teve seu encerramento com as considerações finais feitas representante do IFCE de Camocim e 
um coffee break. Alguns atores políticos e representantes de secretarias e órgãos públicos da localidade 
estiveram presentes.  

3.5.2 PÚBLICO 

O Encontro teve, em média, a participação de 30 pessoas, com perfis diferenciados e nas mais diversas 
faixas etárias: estudantes, representantes de órgãos públicos, cidadãos envolvidos com o setor privado, 
dentre outros. 

A quantidade de participantes nas discussões de cada uma das áreas de resultado muito similar, sendo 
que as áreas de "Cadeias Produtivas" e "Serviços aos Cidadãos" possuíram uma participação ligeiramente 
maior do que as áreas de "Capital Humano" e "Governança". 

Após as discussões, alguns participantes tiveram de se ausentar do evento, principalmente os alunos do 
Instituto que precisavam almoçar e dar sequência as atividades acadêmicas. Entretanto, a maioria dos 
participantes retornou ao plenário para apresentação dos relatores dos grupos. 

3.5.3 METODOLOGIA 

Com relação à metodologia, já citada anteriormente, entende-se que o aspecto mais desafiador é o 
acompanhamento de todos os grupos, principalmente com alto quantitativo de jovens estudantes. Como 
eram quatro grupos e apenas duas pessoas para acompanhar as discussões e tirar dúvidas metodológicas, 
existiam momentos em que os grupos tinham que desenvolver os trabalhos por si próprios. Entretanto, 
não há registros de impactos negativos. 

Alguns grupos organizaram suas discussões de maneira mais eficiente e eficaz do que outros. Quando os 
mediadores verificarem que existe um desbalanceamento entre os grupos, é necessário que se dê maior 
atenção para os que não estão tão organizados, intervindo quando for necessário. 
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Tabela 5 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões – Litoral Norte 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Criação de escolas criativas artístico-culturais, tecnológicas e 
gastronômicas em cidades acima de 50 mil habitantes na região norte, com 
apoio das três esferas de governo e iniciativa privada 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Criação de um museu de pesca/mar/pescados na região norte vinculado 
com as áreas de pesquisa das universidades 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Interligação de lagos e lagoas na área de abrangência de cada município da 
região litoral norte 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Criação de mecanismos de gestão das águas dos lagos e lagoas nos 
municípios das áreas litorâneas da região litoral norte 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Criar ações voltadas para o uso desassoreamento de rios e açudes 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 

Criação e implementação, quando possível, de ações de aquisição, 
implantação e governabilidade de tecnologias de forma cooperativa, com 
universidades, instituições de educação e iniciativa privada com o intuito 
de baratear os custos e acelerar os processos de implantação. 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Criação e implementação de um núcleo de pesquisas e desenvolvimento 
tecnológico voltados, por exemplo, para a Indústria 4.0 e energias 
renováveis na região do litoral norte 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Incentivo aos projetos de P&D dentro das escolas públicas e instituições de 
ensino 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Criação de espaços criativos e laboratórios voltados para a Indústria 4.0 
dentro das escolas: programação, robótica, automatização, inteligência e 
internet das coisas 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Estímulo ao uso de estufas solares e aquecedores solares, dessalinizadores 
solares para a população rural para a produção caseira de alimentos 
(doces, bolos) 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Estímulo ao uso de energia solar direta por meio da produção de fogões 
solares e doação desses a famílias carentes 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Estimular o município a produzir eletricidade consumida nas escolas, 
hospitais, postos de saúde e outros prédios públicos através de 
financiamento e isenção de impostos 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Implantação de uma subestação de recebimento de eletricidade gerada no 
extremo norte do litoral do Ceará barateando o aproveitamento do 
potencial eólico e solar nesses municípios que estão distantes da 
subestação de Acaraú 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

implementar estudo de capacidade do aeroporto para não sobrecarregar 
Jericoacoara e seu entorno 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico Fortalecimento da criação de peixe em cativeiro 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Fomentar eventos náuticos de nível internacional onde proporcione 
estrutura local e que estimule eixos culturais 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Criação de um espaço de eventos estruturantes para as diversas linguagens 
artísticas e manifestações adequadas aos turistas e comunidade 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Ampliação de novas tecnologias de captação da água para produção nos 
períodos de estiagem e manutenção dos quintais produtivos 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Agricultura urbana inserida na agricultura familiar produzida em pequenos 
espaços sendo uma alternativa de garantia de sustentabilidade, 
alimentação e econômica 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Fortalecer a agricultura familiar com cooperativas e associativismo a fim de 
agregar valor na produção do agricultor familiar 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Incluir projeto de diminuição de desperdício de alimentos adequando a 
logística de armazenamento até o produto final 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Regularização da exploração contínua da pesca (currais) 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Implementação de um projeto de educação ambiental a longo prazo na 
faixa litorânea a fim de aumentar a conscientização da preservação do mar 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Implementação de um plano de zoneamento costeiro por parte dos 
municípios 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do Mar 
Criação de órgão de fiscalização e controle do uso de áreas sensíveis como 
mangues, corais, falésias e dunas 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Aperfeiçoamento e preparação para o trabalho 
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(continuação) 
Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Incentivo a formação de professores 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Valorização e incentivo aos grupos folclóricos e de dança 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Implementação de equipamento esportivo de médio a grande porte 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Escola pública de qualidade de esportes náuticos 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Ampliação da oferta de cursos técnicos 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Curso de capacitação para a agricultura familiar 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Projetos de extensão envolvendo a comunidade e qualificando-a 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Criação de um centro de capacitação e de qualificação 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Realização de oficinas de esportes, preparando novos talentos 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Criação de um centro universitário com oferta de cursos que não são 
ofertados no município e que beneficiam jovens de famílias carentes 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Maior incentivo e valorização dos cursos e profissões que atuam no social 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo Introdução da disciplina ambiental na grade curricular  

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Incluir o atendimento de profissionais de saúde mental nas escolas públicas 
com atenção aos alunos, pais e profissionais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios Reimplantação de farmácias populares nos municípios 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios Capacitação para profissionais que atuam nas redes de educação 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral Melhorar o acesso e proporcionar a universalização do transporte escolar  

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Investir na formação permanente e continuada dos profissionais para que 
os mesmos tenham condições de trabalhar o cotidiano escolar 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Ações sistemáticas para garantir a participação dos familiares no cotidiano 
escolar  

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral Promover cursos técnicos de acordo com a realidade de cada município 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Implantação de um sistema de avaliação aplicado em todas as etapas do 
ensino fundamental com o objetivo de avaliar e planejar estratégias de 
melhoria dos resultados escolares 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Estimular os alunos de ensino médio a continuarem nas escolas e nos 
estudos através de visitas guiadas às universidades 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Investir em uma política de assistência estudantil com psicólogos, 
assistentes sociais e profissionais da saúde 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Fortalecimento da política de assistência estudantil com assistência social, 
psicólogo e profissional da saúde nas IES 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral Criação de um centro de línguas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral Ensino técnico profissionalizante integrados à formação de jovens e adultos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Promoção da saúde fortalecendo as competências. Palestras periódicas 
com profissionais especializados nas áreas de saúde mental, da mulher e 
do homem 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos Aumentar o sistema de vigilância em pontos vulneráveis da cidade 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos Elaboração de concurso público na área de segurança 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos Implementação de oficinas profissionalizantes no sistema prisional 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos Ampliar os programas de prevenção primária nas instituições de ensino 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Bonificação para as famílias que fazem descarte correto dos resíduos 
sólidos 
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(fim) 
Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Utilizar produtos recicláveis para confecção de brinquedos e venda de 
artesanato 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável Tratamento de esgoto líquido para reuso no meio rural como fertilizante 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Implementação de tecnologia aeroespacial para monitorar ambientes 
degradados afim de tentar recuperar tais áreas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Instalar placas solares em empresas para economizar e cuidar do meio 
ambiente 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável Conscientizar as pessoas por meio de movimentos utilizando redes sociais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Requalificar os espaços públicos considerando sua adaptação para pessoas 
com necessidades especiais, garantindo a inclusão das mesmas  

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Garantir aos atletas de nosso estado a competição em eventos 
internacionais  

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Construir espaços na zona rural 

Governança Serviços integrados para 
Resultados 

Acompanhamento periódico de projetos já contemplados pelo governo 
afim de otimizar os recursos públicos como também os objetos pré-
definidos 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Criação de instância de capacitação dos conselheiros e conselhos com 
capacidade de planejar, executar e fiscalizar com direito de voto no 
planejamento local ou projetos que envolvam o município e a as 
localidades 

Governança Serviços integrados para 
Resultados 

Criação e implementação de projeto a nível estadual de captação e 
armazenamento dos recursos hídricos como açudes, lagoas, sistemas 
naturais, afim de reter água e utilizar no período da seca (malha d'água) 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Criação de escolas técnicas de cunho social com apoio das instituições que 
invistam em educação 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados Criação para cada município da sua ZEE Zona Econômica Ecológica 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados Internet barata e de qualidade para a população 

Governança Ciência e Tecnologia 
Criação de grupos de pesquisa e tecnologias por regiões (litoral, semiárido, 
sertão e serra) 

Governança Ciência e Tecnologia 
Implementar políticas de fomento à iniciação científica nas unidades 
escolares, aperfeiçoando-a até o nível superior 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Reunir uma vez por ano potenciais investidores anjo e jovens inovadores 
nas cidades maiores da região norte (Camocim, Granja e Acaraú) com o 
intuito de desenvolver startups 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Reativação do porto de Camocim, ferrovia Granja-Sobral, ampliação do 
aeroporto para voos internacionais 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Incentivo ao pescado notadamente pesca noturna, a cera de carnaúba, 
coco e camarão 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Incentivos de maior tecnologia em sala de aula, elaboração de aplicativos 
de celular e programas de computador e aulas de inglês pelo menos uma 
vez por semana 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Incentivo fiscal por um curto período de tempo que fosse acordado entre 
as demais cidades do Ceará e de outros estados para evitar guerra fiscal 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Maior imposto sobre a garrafa pet e garrafas de água mineral que é 
retornado ao retornado ao consumidor ao devolver a embalagem em 
pontos de coleta, fazer coleta seletiva em todas as escolas 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Criação de lei estadual que obrigue uma empresa ganhadora de licitação a 
contratar uma seguradora que fará correções e não o poder público 

 TOTAL 80 
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Gráfico 9 - Visualização quantitativa de projetos – Litoral Norte 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
 

Gráfico 10 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Litoral Norte 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.6 LITORAL OESTE/VALE DO CURÚ - ITAPIPOCA 

3.6.1 PROGRAMAÇÃO  

O evento, ocorrido em 09/04/19 na UAB - Universidade Aberta do Brasil - Polo Itapipoca, estava previsto 
para iniciar às 9 horas e se encerrar às 13 horas, porém o início ocorreu por volta de 9 horas e 40 minutos 
e o encerramento se deu por volta de 13 horas e 30 minutos. O atraso no início se deu pela espera do 
aumento do número de presentes. 

O evento contou com abertura do Vice-Prefeito do Município de Itapipoca, José Edísio Oliveira Teixeira 
Pacheco, apresentação da Plataforma Ceará 2050 pelo Coordenador Lima Matos e explanação da 
metodologia pelo Instituto Publix. Ao final, o encerramento do evento contou com os mesmos agentes. 

3.6.2 PÚBLICO 

O Encontro Regional de Itapipoca contou com 59 inscrições e 41 presenças. Houve participação do Vice-
Prefeito de Itapipoca, membros do Sebrae, professores, membros das Secretarias Municipais de Educação 
e Saúde, estudantes, dentre outros.  

Os participantes ficaram divididos em três áreas de resultado: Cadeias Produtivas, Serviços aos Cidadãos 
e Capital Humano. Assim, não houve participantes em Governança. O número de participantes em Capital 
Humano foi ligeiramente menor que o das outras áreas de resultado, mas ainda assim com bom número, 
que contaram com público semelhante entre elas. Aproximadamente 80% do público permaneceu até o 
final do evento. 

3.6.3 METODOLOGIA 

O Encontro Regional em Itapipoca ocorreu de forma tranquila e sem maiores problemas. As discussões 
entre os grupos ocorreram de forma serena e relativamente dentro dos prazos estipulados. Os grupos 
conseguiram desenvolver todas as atividades de maneira organizada desde o momento das discussões 
até a apresentação das ideias no momento da plenária final. 
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Tabela 6- Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Litoral Oeste/Vale do Curú 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Exploração do potencial educacional com o intuito de viabilizar a 
produção tecnológica regionalizada. 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  Feiras de impulsionamento das ferramentas e produções locais. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Incentivar conservação de corpos hídricos. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Sustentabilidade para o uso da água pluviométrica. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Estimular a criação de projetos de aproveitamento e reaproveitamento 
de água em construções privadas e governamentais. 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Descentralizar a produção de tecnologias ampliando a produção de 
hardware e software. 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Incentivar a criação de projetos de educação em produção tecnológica. 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Incentivo ao abatimento de custos para tecnologias e utilização de 
energia limpa. 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Indicação de Itapipoca para este item tendo em vista sua potencialidade. 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Atenção aos demais cinturões das outras regiões metropolitanas do 
Estado. 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 

Viabilizar e reconhecer a prática do turismo comunitário no Estado, 
buscando dialogar com os territórios onde este acontece, a fim de criar 
políticas públicas específicas para esta modalidade com base na sua 
dinâmica própria. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Incentivo de compra e distribuição de sementes criolas. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Incubadora: Turismo, Economia Criativa, Energia Renovável e 
Agropecuária; Empreendedorismo. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Fomentar a formação técnica e profissional BNCC; Articulação do Capital 
Humano universitário e empresarial. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Apoio público primeiro aos pacientes e não somente às mães visto que 
estas estarão inclusas no processo; incluir assistência em saúde mental 
com ênfase na fase inicial da vida, proporcionando diagnóstico precoce. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Fortalecer o planejamento reprodutivo com qualificação dos profissionais 
e maior envolvimento entre saúde e escola no aconselhamento familiar. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Escolaridade integral deve ter continuidade, mas manter as outras 
opções: regular e profissional. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Potencializar e identificar as habilidades dos alunos. Ex: produção de 
textos e ferramentas tecnológicas. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Os agentes / pessoas que conheçam o contexto de vida do aluno devem 
fazer contato com a família de forma a trazer alunos de volta à escola; 
melhoria da formação e estrutura escolar mais atraente. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Atenção para a evasão escolar a partir de gravidez indesejada e uso de 
drogas. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Implantação de política de valorização do professor, incentivo de estudos 
(Pós-graduação) e Pesquisa, remuneração digna e apoio psicológico. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

PPC: Projeto Pedagógico-Curso / incluir disciplinas de extensão, projetos 
de extensão universitária envolvendo práticas voltadas às necessidades 
da cidade e região. Ex: implantação de hortas urbanas. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Engajamento dos alunos das escolas profissionais no mercado de 
trabalho. Ex: parceria do Estado com rede de hotéis -> turismo e 
hotelaria. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Ampliação das políticas de prevenção para além do uso das forças 
policiais. 
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(fim) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Política de Direitos Humanos ficou restrita ao sistema prisional. Precisa 
ter ações de apoio às famílias. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Criação de item para os Centros de Ressocialização de Adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas com vistas à uma real 
socialização destes jovens. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Já há diversas ações voltadas para a conscientização dos malefícios. 
Precisa haver políticas de prevenção nas escolas, espaços públicos, bem 
como políticas de tratamento para pessoas em uso abusivo de álcool e 
drogas que não sejam casas de recuperação de cunho religioso. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Geração de emprego e renda para absorver os jovens recém-saídos do 
Ensino Médio. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Criação de mais creches incluindo berçários com profissionais 
capacitados para o atendimento; Alimentação saudável na escola com o 
objetivo de prevenir agravos à saúde futuramente. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano Estimular e apoiar as iniciativas dos artistas nos municípios. 

 TOTAL 30 

Fonte: Instituto Publix 
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Gráfico 11 - Visualização quantitativa de projetos - Litoral Oeste/Vale do Curú 

 
Elaborado por: Instituto Publix 
 
 

Gráfico 12 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Litoral Oeste/Vale do Curú 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.7 MACIÇO DE BATURITÉ - BATURITÉ 

3.7.1 PROGRAMAÇÃO 

O evento, ocorrido em Baturité, estava previsto para iniciar às 9 horas e se encerrar às 13 horas, porém o 
início ocorreu por volta de 9 horas e 40 minutos e o encerramento se deu por volta de 13 horas e 30 
minutos. O atraso no início se deu pela espera do aumento do número de presentes. 

O evento contou com a presença de todos os coordenadores da Plataforma Ceará 2050. O Coordenador 
da Plataforma Barros Neto deu início aos trabalhos e o Instituto Publix posicionou o público sobre a 
metodologia utilizada e apoio durante as discussões. 

3.7.2 PÚBLICO 

O Encontro Regional de Baturité contou com quantitativo baixo de pessoas, todavia as discussões foram 
produtivas. No dia do Encontro o Instituto Federal do Ceará não abriu para aulas e por isso os estudantes 
não compareceram aos debates tal como foi observado em outros Encontros Regionais que ocorreram 
em Institutos Federais que liberaram a presença dos alunos para participação.  

O número de participantes na Área de Resultados Cadeias Produtivas foi ligeiramente maior que o das 
outras áreas de resultado, mas ainda assim com bom número, que contaram com público semelhante 
entre elas. Aproximadamente 50% do público permaneceu até o final do evento. 

3.7.3 METODOLOGIA 

O Encontro Regional ocorreu de forma tranquila e sem maiores problemas. As discussões entre os grupos 
ocorreram de forma serena e relativamente dentro dos prazos estipulados. Os grupos conseguiram 
desenvolver todas as atividades de maneira organizada desde o momento das discussões até a 
apresentação das ideias no momento da plenária final. 
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Tabela 7 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Maciço de Baturité 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Interiorização das ações promovidas pelo Centro Cultural Dragão do Mar e Centro 
Cultural do BNB 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Criação de rotas temáticas para a região do Maciço (rota do café, rota dos casarões 
históricos, rota dos atrativos naturais, rota gastronômica etc) com guias 
devidamente capacitados para cada rota 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Construção de pequenas barragens dentro das propriedades para atividades 
econômicas 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Ampliação e implantação do projeto "malha d'água" no Maciço de Baturité para o 
abastecimento humano 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Linha de financiamento para ações privadas que busquem o acúmulo e oferta 
hídrica 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Adequação da legislação ambiental para possibilitar as sugestões acima 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Maior integração entre institutos de ensino na região buscando evitar duplicação 
de esforços e o aumento da sinergia para a resolução dos problemas locais 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Duplicação da CE Redenção-Baturité 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Desenvolvimento de rodovia duplicada que integre o Ceará de norte (litoral) ao sul 
(Cariri) passando pelo município de Baturité com o objetivo de escoar produtos e 
incrementar o turismo 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Pavimentação da CE Baturité-Russas 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Estação modal em Aracoiaba integrando as rodovias acima com a ferrovia 
transnordestina 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Definição do conceito de empreendimentos âncora que atraem outros 
empreendimentos (hotéis, pousadas, restaurantes) e flexibilização da legislação da 
APA para implementação destes 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Compatibilização das questões trabalhistas com a sazonalidade do turismo 
(semanal, mensal e anual) do turismo da Serra 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Implementação de sinalização turística na Serra 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Implantação de um polo "agroindustrial" alinhado a vocação da região do Maciço 
para fruticultura 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Foco na capacitação de professores com fortalecimento no plano de carreira. 
Formação continuada com formação tradicional e formação integral (valores para a 
vida com visão socio emocional) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Ações com foco na melhoria do ambiente familiar (organização, higiene, economia, 
valores e estruturação familiar) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Implementação de gestores de escolas no nível municipal 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Integração entre as unidades educacionais de Baturité, buscando diversificar 
cursos associados às potencialidades regionais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Implementação dos centros municipais de resíduos em todos os municípios por 
meio de consórcio 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Incentivar os municípios por meio de linhas de crédito para aquisição de 
equipamentos 

Serviços aos 
Cidadãos 

 Economia Circular 
Sustentável 

Planejamento da infraestrutura e do manejo integrado das bacias hidrográficas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criação de um programa de incentivo para pequenas e médias empresas 
contratem os jovens que buscam o primeiro emprego 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criação e implementação de incentivos aos empreendimentos de economia 
solidária e redes colaborativas e de comercialização de produtos e serviços 
ecológicos e solidários 
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(fim) 
Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criação de uma rede estadual de restaurantes em regime de colaboração com os 
municípios 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criação de programa de renda mínima com foco na erradicação da extrema 
pobreza 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Implementação de estratégias de incentivo às práticas desportivas e 
paradesportivas, voltadas a população rural com intercâmbio entre jovens da zona 
urbana e rural aproveitando a estrutura do projeto 'Caminhos da Escola'  

Governança 
Desenvolvimento 
Humano 

Fomentar a criação de uma política estadual e uma rede de escolas municipais de 
gestão pública com foco na formação continuada do servidor público 

Governança 
Ciência e 
Tecnologia 

Análise de viabilidade de implementação de um centro de referência tecnológica 
para o ecossistema da Serra de Baturité 

 TOTAL 29 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 13 - Visualização quantitativa de projetos - Maciço de Baturité 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

Gráfico 14 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Maciço de Baturité 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.8 SERRA DA IBIAPABA - TIANGUÁ 

3.8.1 PROGRAMAÇÃO 

A programação seguiu o estabelecido previamente, com um leve atraso no início das atividades, causado 
pelo atraso de parte dos participantes. As atividades tiveram início por volta das 9h15, com a 
apresentação das autoridades presentes. Ressalta-se a participação de membros da administração 
pública dos municípios que fazem parte da região, e também dos alunos e alunos do Instituto Federal do 
Ceará - IFCE, instituição que sediou o encontro. As falas de abertura foram realizadas por Olavo Bilac, 
Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Tianguá, representando o Prefeito do município; Antonieta 
Peres Martins, vice-prefeita de Ipu, representando o Prefeito de Ipu; e Jacson Nunes, diretor do IFCE. Em 
seguida, Expedito Parente, coordenador da Plataforma Ceará 2050, apresentou os objetivos do evento e 
o histórico das atividades do projeto. A consultora do Instituto Publix, Tamara Crantschaninov, apresentou 
a metodologia, dando sequência a organização dos grupos de trabalho. Também esteve presente a 
consultora do projeto Ania Ribeiro. 

3.8.2 PÚBLICO 

Apesar das inscrições prévias contarem com somente 20 (vinte) inscrições, o evento contou com cerca de 
90 (noventa) presentes. Os estudantes do IFCE foram mobilizados para participar das atividades, o que 
auxiliou no aumento do número de participantes. As áreas de resultado com maior participação foram, 
por ordem decrescente: Cadeias Produtivas (cerca de 35 pessoas); Serviços ao Cidadão (cerca de 25 
pessoas); Governança (cerca de 20 pessoas); e Capital Humano (cerca de 10 pessoas). 

3.8.3 METODOLOGIA 

A metodologia seguiu o combinado ao início da reunião com os participantes. Houve uma pequena 
discussão no grupo de Governança sobre o sentido do termo e o que deveria ser discutido: os projetos da 
área ou como a governança do projeto seria realizada. A discussão foi esclarecida com apoio da 
moderação. A Área de Resultados de Cadeias Produtivas preferiu se dividir em três grupos, para dar conta 
de discutir todos os projetos existentes. A relatoria foi sintética, sendo que o evento foi finalizado no 
horário previsto. 
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Tabela 8 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Serra da Ibiapaba 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Inclusão das personalidades históricas da Ibiapaba no contexto da economia 
criativa 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Programa que incentive pequenas empresas e pesquisa de alunos e 
habitantes da região. 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  

Incluir, no programa de infra-estrutura, projetos de: acesso a internet; 
sustentabilidade; preservação da mata atlântica local; despoluição das 
nascentes; ciclovias; Corpo de Bombeiros regional e brigada permanente; 
sinalização turística e interpretativa. 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Universalização do acesso a agua para populações difusas 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Costrução de cisternas de placa de primeira e segunda água 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Mapeamento do potencial de uso das águas subterrâneas 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Construção do Açude Lontras para maximizar a universalização ao acesso a 
água em escala regional 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Disponibilizar mais reservatórios de água para garantir o desenvolvimento 
local e regional 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Construção de pequenas barragens para potencializar o desenvolvimento 
local dos municípios 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Implantar e incentivas novas tecnologias de irrigação localizada 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Criar programa que favoreça a população com kit de energia solar para 
conusmo e produção 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Potencializar programa de sistema de energias renováveis para geração de 
gás de cozinha e eletricidade (biodigestores). 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Resgate da gastronomia regional - indígena e colonial - e da cultura 
alimentar; cultivo da cana, da mandioca e derivados. 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 

Dentro das vocações regionais da Ibiapaba, incluir o turismo de experiência 
nos pilares: agricultura sustentável (orgânicos); Circuito das Rosas; Mirante 
da Ibiapaba; Circuito das Cachoeiras; Circuito Histórico (Viçosa, índios, etc.). 
Fortalecer a identidade da Ibiapaba. 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Criação de roteiros turísticos regionais 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Maior divulgação igualitária da Serra da Ibiapaba, como é feita com as praias 
cearenses. 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Criação de um calendário estadual de feiras e festividades 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Marketing de grandes eventos da Serra do Ibiapaba no estado 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Implementação de um sistema de monitoramento e análise de indicadores 
sobre o turismo para planejar ações e políticas de forma integrada com 
outros estados do Nordeste 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Mudar o nome da EAP para "Ceará, suas orlas, serras e sertão" 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Maior acesso aos projetos de preservação e restauração de bens imóveis de 
patrimônio. 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Facilitar o tombamento de patrimônios históricos 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Realizar programas de divulgação que mostrem toda a riqueza do estado nas 
três geografias (serra, mar e sertão) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Desenvolver projetos produtivos para a AEFA Ibiapaba, através do incentivo 
para produção agroecológica 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Potencializar as feiras agroecológicas de economia solidária 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Implantar sistemas de reuso de águas "cinzas" para potencializar a produção 

 



 

48 

 

(continuação) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Implementar EFAs para desenvolver, através da pedagogia da alternância, 
com gestão participativa. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Incrementação no setor da educação de tecnologia e inovação da área 
agrícola da região da Ibiapaba; implantação do curso de agricultura na Serra 
do Ibiapaba 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

União e estrutura de unidades rurais de produção integrada sustentável 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Criar programa de implantação de casas de sementes crioulas 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Incentivar e fortalecer os programas PPA e PNAE, para facilitar a 
comercialização dos produtos agropecuários, diminuindo o número de 
intermediadores. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Incentivo aos fóruns de desenvolvimento sustentável da região da Ibiapaba 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Regularização fundiária, com cadastro e georreferenciamento, com apoio de 
instituições parceiras, facilitando/acelerando a titulação dos detentores de 
determinada terra ou imóvel. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Implementação de estratégias que garantam o devido mapeamento e 
cadastro de produtos de forma a alimentar as ações do projeto Ceará para o 
mundo, com o objetivo de maximizar a rentabilidade de todos os elos da 
cadeia 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Ampliar o número de produtores familiares com ATER, fomentando missões 
técnicas com equipamentos e recursos financeiros, ampliando o quadro 
técnico. Dotar ATER com equipamentos audiovisuais para atuação a 
distância. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Facilitar a obtenção de certificação de produtos orgânicos para aumento de 
sua comercialização 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Desenvolvimento da agropecuária de pequenos animais (ex. abelhas) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Dotar a região da Ibiapaba de agroindústria capazes de receber e agregar 
valores na produção de leite e seus derivados 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Desenvolvimento do agronegócio pecuário com fortalecimento da cadeia 
produtiva do leite 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Incentivar a criação de cooperativas de pequenos produtores rurais com a 
finalidade de fortalecer a comercialização dos produtos e sua 
competitividade no mercado. 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Desenvolver programas de certificação participativa de produtos a nível 
regional e municipal 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Criação de um "selo" regional dos produtos da Ibiapaba (Made in Ibiapaba) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Verticalização da produção 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Programa de Incubadoras de Empresas, startups e empresas júniores 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Criar uma "Escola de Líderes, com desdobramento para: protagonismo 
juvenil; empoderamento; parcerias; inovação: sustentabilidade; e 
desenvolvimento. Instituir premiação para participação. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Fortalecimento das instituições de ensino locais: FIES, PROUNI, programas de 
bolsas, marketing institucional e políticas de empresas. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Programa Educacional de identidade da educação básica ao Ensino Médio 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Programa de valorização, formação e fortalecimento das organizações sociais 
coletivas 
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(continuação) 
Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER continuada, multidisciplinar nos 
pilares sociais, econômicos, ambientais e culturais. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Esta ação teria que ser somente para os casos de baixa complexidade, pois a 
maioria que necessita não tem acesso a internet. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Consolidar o fornecimento de medicamentos de forma integral, para 
melhorar a gestão de suprimentos nas unidades estaduais de saúde. 
Consolidar as políticas de fornecimento de remédios de alto custo.  

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Implantação de um centro de hemodiálise e IML na região, em local central 
de fácil acesso. Garantir conforto para os que precisam de tratamento para 
hemodiálise. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Ampliação da especialização na policlínica (implantação de uma junta médica 
para pessoas LGBT visando bem-estar psíquico, acompanhamento nos 
processos cirúrgicos, entre outros) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Consolidação dos equipamentos de saúde da Ibiapaba, pois muitas vezes é 
preciso se deslocar para outras áreas do estado, sendo que a demanda local 
é imensa. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Salas diferenciadas, como ao ar livre, quadras e estúdios 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Ensino de línguas estrangeiras com uso de tecnologias 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Atividades diversificadas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Psicologia infantil e apoio aos familiares 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Escolas com ensino sobre empreendedorismo 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Continuação do ensino de línguas com tecnologia 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Atendimento psicológico a professores e alunos para diminuição de bullying, 
suicídios. Capacitação para que os professores lidem com situações 
desconfortáveis. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Implementação de turmas de AEE em todas as escolas do campo afim de 
promover a inclusão 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Promoção de educação de jovens e adultos para moradores de áreas 
campesinas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Melhoria dos currículos estudantis 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Atendimento psicológico a professores, servidores e alunos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Muitos municípios possuem IES, mas a mobilidade do estudante para 
municípios vizinhos é dificultada pela ausência de serviços. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Universidade Federal na região, gerando pertencimento do jovem na Serra 
da Ibiapaba, fazendo com que projetos que ajudem a região nasçam dentro 
da faculdade local. Os Institutos Federais são caros e não atendem todas as 
áreas. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Desenvolver o empreendedorismo 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

A prática de vídeo monitoramento já existe em muitos lugares, mas não se 
dá "produtividade". 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

As estratégias devem ser apresentadas aos usuários, para que entende e 
participe da decisão por vontade própria 
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(fim) 
Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social 
e Direitos Humanos 

Projetos já existem, mas precisam ser implementados. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Incrementar cooperativas para reciclagem e gerar empregos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Acabar com os "lixões" 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Programa de incentivos para reutilização de resíduos em geral. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Ampliação da rede de esgoto a todos os municípios do estado através de 
políticas estaduais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Implantação de política de reaproveitamento de esgoto para agricultura 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Conscientização sobre o uso de agrotóxicos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Usar resíduos para compostagem e adubação orgânica 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Incentivo a programas de reaproveitamento de alimentos provenientes da 
agricultura e para o combate ao desperdício, encontrando novas utilidades 
para o que seria jogado fora. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Implantação de programa de incentivo ao reaproveitamento de resíduos 
orgânicos e inorgânicos produzidos no meio urbano e rural, bem como 
incentivo a compostagem e combate ao desperdício 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Incentivo a implantação de empresas que aproveitem o que é produzido na 
região 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Reaproveitamento de água de chuva em todos os municípios 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criação de projetos nas escolas para valorização cultural nos contra turnos. 
Rodas de debate sobre cultura.  

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Programa educacional de regaste da identidade cearense. Fazer com que o 
aluno conheça a história do Ceará, incentivando o sentimento de 
pertencimento da juventude ao Estado, consequentemente despertar o 
interesse dos pais e sociedade. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Criação de noites culturais nas comunidades 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Incluir Prevenção a Corrupção 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Sair da gestão pública burocrática e aprimorar a gestão gerencial. 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Utilizar o termo gestão eficaz ao invés de Estado mínimo 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Conselho para decidir onde será investido valor das vendas dos 
equipamentos públicos 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Direcionar para venda, locação, concessão, parcerias público-privadas e 
securitização apenas quando não for possível socializar os bens para a 
população 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Uso social de bens públicos ociosos: prédios, parques, terras e imóveis. 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Avaliar periodicamente a eficácia das políticas públicas 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Capacitação técnica dos servidores 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Disponibilizar serviços online, sem a necessidade de ir a instituição 
(consultas, etc). 

Governança Ciência e Tecnologia Industrialização das riquezas (Ex. Acerola, coco, frutas, etc.) 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios  

Redução de burocracias na abertura e fechamento de empresas 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios  

Instalação de revendas e pontos de abastecimento de veículos elétricos 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios  

Interiorização dos voos 

 TOTAL 98 
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Gráfico 15 - Visualização quantitativa de projetos - Serra da Ibiapaba 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

Gráfico 16 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Serra da Ibiapaba 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.9 SERTÃO CENTRAL - QUIXADÁ 

3.9.1 PROGRAMAÇÃO 

O encontro foi composto de cinco momentos: abertura do evento, realizada pela profa. Dra.  Maria 
Viviane de Menezes, Universidade do Ceará - Campus de Quixadá; apresentação da Plataforma Ceará 
2050, feita por Antônio Miranda, coordenador do Projeto; apresentação da metodologia de trabalho das 
oficinas, sob responsabilidade do Instituto Publix; atividades em grupos, divididos por área de 
resultados/compromissos; e apresentação, em plenária, dos resultados das discussões. Cabe destacar a 
presença do Secretário de Administração e Planejamento, Rodrigo Amaral, no encerramento do evento. 

3.9.2 PÚBLICO 

O evento contou com, aproximadamente, 100 participantes, dentre os quais autoridades locais, 
funcionários públicos municipais e federais, professores e estudantes. Esses, formaram um total de quatro 
grupos de trabalho, cuja dinâmica das atividades variou de acordo com o número e características dos 
participantes, conforme veremos a seguir. É importante registrar que apenas representantes da cidade 
de Quixadá participaram da oficina em detrimento das demais cidades da região, mas sem comprometer 
significativamente o resultado das oficinas. 

3.9.3 METODOLOGIA 

Os grupos iniciaram os trabalhos com a leitura individual dos materiais de apoio, quais sejam: mapa da 
estratégia, mapa das áreas de resultados e suas descrições, relação dos objetivos por área de resultados 
e seus descritores. Em seguida, tendo como suporte o caderno de atividades, eles analisaram e discutiram 
a proposta preliminar do conjunto dos projetos apresentados, registrando individualmente suas ideias na 
ficha de sugestões. Por fim, realizaram uma síntese das proposições de cada grupo, a qual foi apresentada 
em plenária.  

Foram escolhidos um coordenador e um relator para cada grupo, sendo estabelecido que ao coordenador 
cabia subdividi-lo, quando necessário; garantir que nenhum projeto deixasse de ser contemplado; 
garantir o cumprimento dos horários; garantir que todos tivessem voz e fossem considerados em suas 
propostas e análises, além de sistematizar e registrar o resultado das discussões. Por sua vez, incumbiu 
ao relator auxiliar o coordenador no registro da síntese, assim como apresentar o resultado dos trabalhos 
em plenária.  

Os grupos foram formados a partir da escolha pessoal de cada participante, conforme orientação geral, 
ficando estabelecido, como dito acima, que poderia haver remanejamento dos participantes e adaptação 
da dinâmica de trabalho, dependendo do tamanho e características dos grupos a serem formados. Assim, 
o grupo referente a área "Capital Humano" realizou todas as atividades coletivamente, devido ao número 
reduzido de participantes, enquanto aquele relacionado a área "Governança" trabalhou dividindo os 
subgrupos de acordo com o número de projeto listados, a saber: Serviços Integrados para Resultados, 
Ciência e Tecnologia, Novos Incentivos Novos Negócios. As equipes das áreas relacionadas a "Cadeias 
Produtivas" e a "Serviços ao Cidadão", compostos pela maioria do público, se subdividiram em subgrupos 
e escolheram pelo menos três projetos para analisar, garantindo que todos os projetos fossem analisados. 
Cabe destacar que foi estabelecido que não seria possível a exclusão dos projetos listados, considerando 
que a lista preliminar era resultado de um longo processo, do qual alguns presentes tinham participado. 
Assim, a orientação foi para qualificar os projetos apresentados, adaptando-os para as especificidades da 
região e/ou acrescentar novas propostas. 

Considerando a diversidade dos participantes, assim como a presença de um grande número de 
estudantes universitários da área de TI, o principal desafio da oficina foi fazer o grupo compreender os 
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principais termos do escopo do projeto, tais como: o que é capital humano, o que é governança, ou 
mesmo o que é um projeto, fato este que exigiu a presença efetiva do moderador em alguns grupos. No 
entanto, ao mesmo tempo em que foi um desafio, essa diversidade tornou-se um fator de ampliação e 
diversificação de propostas para o resultado dos trabalhos. 
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Tabela 9 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Sertão Central 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  Ampliar o papel da tecnologia e Inovação 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  Construção de museu de ciências  

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Criar programa de reutilização do esgotamento sanitário na busca de 
ampliação de água de reuso, preservando assim o meio ambiente 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Propor políticas de regulação, buscando a utilização de água de reuso na 
produção e agricultura 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Democratizar o uso da água (capital – interior) 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Investir em campanhas para evitar o desperdício 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Investir na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias (Parceria com 
as Universidades) 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Incentivar o fomento à investimentos em P&D 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Interiorizar a Industria 4.0 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Ampliar o papel da mulher na indústria 4.0 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Diversificar a matriz energética 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Definir o papel do Governo do Estado na infraestrutura da Usina de 
biodiesel de Quixadá 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Incentivar a exploração de energia solar no sertão central 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Diversificar a cadeia produtiva de biodiesel, ampliando para produção 
animal 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Investir na utilização de gás metano produzido nas cisternas sanitárias 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Modernizar os equipamentos de manejo de ... 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Modal tecnológico - Investir na ... do Ceará como hub de ... e 
estruturação de data centers 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Melhor aproveitamento da exportação portuária e otimização de 
terminais (aduaneiro, drenagem etc..) 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Implantar Porto do Sertão Central 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Implantar rotas turísticas que contemplem outras regiões do estado, 
como o turismo de ..., no sertão central e o turismo religioso 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Criar programa de inclusão de tecnologia no turismo 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Valorizar a cultura regional 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Governo estadual assumir o papel de reutilização e valorização do ..., um 
importante equipamento turístico e histórico do Ceará (gestão 
compartilhada) 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Criar programa com alunos de escolas estaduais para visitação de 
equipamentos turísticos do interior do Ceará 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Interiorizar os investimentos turísticos 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Criar programa de restauração de monumentos históricos 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Criar programa de uso de tecnologia para otimização do consumo de 
água nas plantações 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Ampliar capacitação para profissionalizar o produtor rural 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Promover festivais regionais para promoção da agropecuária 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Desenvolver na população competências socioemocionais, fortalecendo 
assim, não só as competências intelectuais, mas as humanas também 
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(continuação) 
Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Criar programa de Atendimento Móvel nos Distritos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Promover Acessibilidade e humanização também nos postos de saúde 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Criar uma plataforma para recebimento de exames 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Revitalizar o programa saúde da família (PSF) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criar programa de aperfeiçoamento e formação na área de inclusão e 
acessibilidade 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Incluir serviços de acompanhamento psicológico em todas as escolas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criar programa de intercâmbio entre escolas públicas, particulares e 
universidades 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criar Observatório de Talentos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criar um fórum permanente entre município e estado 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Garantir a infraestrutura adequada nas escolas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criar projetos de pesquisa em escolas de nível médio 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Aperfeiçoar o programa sistema penitenciário (trabalho nas cadeias 
públicas) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Garantir a efetivação das políticas públicas voltadas para o patrimônio 
material e imaterial, descentralizadas no interior do Estado 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Implantar programa de coleta seletiva no interior do estado 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Implantar projetos de sustentabilidade ambiental em comunidades 
vulneráveis 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Estabelecer convênio entre empresas e governo do estado para a coleta 
de materiais recicláveis 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Fomentar e descentralizar os programas de formação voltados aos 
profissionais de arte, cultura e educação no interior do estado 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano Criar CUCA’s na região do sertão central 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Descentralizar as discussões por região de planejamento 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Garantir acessibilidade às plataformas 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Estimular a participação da população, incentivando e valorizando suas 
contribuições, além de criar mecanismos efetivos 

Governança Ciência e Tecnologia 
Criar programa de internacionalização das IES do estado e ampliação das 
parcerias nacionais 

Governança Ciência e Tecnologia 
Escolher temas estratégicos para as regiões (reaproveitamento da água, 
exploração dos potenciais energéticos, aplicação de novas tecnologias 
agrárias) 

Governança Ciência e Tecnologia Valorizar o conhecimento científico e os saberes popular 

Governança Ciência e Tecnologia Incentivar a iniciação científica (EEMTI etc ...) 

Governança Ciência e Tecnologia Expandir do cinturão digital 

Governança Ciência e Tecnologia Potencializar as startups 

Governança Ciência e Tecnologia Priorizar tecnologias de preservação da vida 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Ampliar o governo digital 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Promoção da devida segurança jurídica, orçamentária e financeira frente 
as ações previstas nos diferentes projetos defendidos pela Plataforma 
Ceará 2050. 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Realizar monitoramento central e regionalizado 
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(fim) 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Criar malha logística para Serras e Sertão, integradas á malha do 
Atlântico para interiorização dos investimentos 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Realizar monitoramento central e regionalizado 

 TOTAL 63 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 17 - Visualização quantitativa de projetos - Sertão Central 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

Gráfico 18 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Sertão Central 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.10 SERTÃO DE CANINDÉ - CANINDÉ 

3.10.1 PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento foi realizada conforme o esperado. Inicialmente, realizou-se uma abertura de 
cunho cultural com convidados para o evento. O representante do IFCE de Canindé também realizou uma 
fala introdutória sobre a importância do evento. Posteriormente, o Prof. Barros Neto, coordenador do 
Ceará 2050, também realizou uma fala breve, apresentando quais os esforços e resultados já foram 
empreendidos no âmbito do projeto e qual a importância do evento em questão. Posteriormente, o 
consultor do Instituto Publix, Jean Philippe Cançado, apresentou a metodologia de debate e 
complementação dos projetos, levando em consideração cada área de resultado do Mapa Estratégico do 
Ceará 2050. 

Os participantes das oficinas foram divididos em três grupos referentes às áreas de resultados e tiveram 
por volta de 2 horas para realizar discussões sobre incrementos nos projetos e considerações que 
tomassem como base as potencialidades da Região do Sertão de Canindé. Ao final da discussão, por volta 
de 12h00, os participantes voltaram ao auditório e apresentaram os principais resultados aferidos. O 
evento teve seu encerramento com as considerações finais feitas pelo coordenador do projeto Barros 
Neto e um coffee break. 

3.10.2 PÚBLICO 

O Encontro contou com a participação de cidadãos com perfis diferenciados e nas mais diversas faixas 
etárias: estudantes, representantes de órgãos públicos, cidadãos envolvidos com o setor privado, dentre 
outros. Entretanto, esse foi um número baixo em comparação a outras cidades. 

Em Canindé, nenhum dos participantes da oficina escolheu discutir a área de resultado de "Governança", 
mesmo após a equipe coordenadora requisitar aos participantes que reconsiderassem sua escolha. 
Portanto, só se formaram 3 grupos. 

3.10.3 METODOLOGIA 

O aspecto da metodologia que não ocorreu conforme o esperado foi justamente nenhum participante 
escolher a área de Governança para discussão. Essa foi uma lacuna com relação a essa cidade e região 
(Sertão do Canindé). Os outros aspectos da metodologia ocorreram conforme o esperado, sem nenhum 
problema a ser explicitado. Tomou-se cuidado com a explicação de como os participantes deveriam 
preencher os modelos fornecidos, indicando exatamente qual projeto e qual item da EAP desejariam 
incluir ações ou especificar as ações já existentes. 
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Tabela 10 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Sertão de Canindé 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Proposta vinculada a outra área: possibilitar ações de capacitação 
constante (tecnológicas e gerenciais) ao produtor rural 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Conhecer o sistema de inovação do Estado e quais são suas cadeias 
produtivas 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Ampliar a divulgação dos projetos, envolvimento dos atores já ligados às 
PPs (profissionais, conselhos, acadêmicos, fóruns) 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Proposta vinculada a outra área: Fortalecer a criação de caprinos e ovinos 
na região, bem como criação de galinha 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Comentário: Para estimular as lideranças torna-se necessário uma ampla 
divulgação dos projetos, envolvendo atores que já trabalham 
diretamente nas políticas públicas como: profissionais, conselhos de 
Direitos, ambiente acadêmico, fóruns etc. A divulgação é muito 
importante para estimular as lideranças. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Garantir educação mínima de BPBF/BPC e possibilitar a 
capacitação/qualificação e oferta de emprego 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Qualificação alinhada às necessidades da região, salas de aulas invertidas 
(conhecer a realidade das CPs), capacitação permanente de profissionais 
(novas ideias) 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Proposta vinculada a outra área: Expandir os cartões Ecoponto (Ecoenel), 
em que se deposita o lixo com objetivo de reciclagem, possibilitando 
desconto na conta de luz. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Buscar qualificação de profissionais para estimular o acesso da 
comunidade ao bom ensino com palestras, incentivando o 
empreendedorismo 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Promover a educação básica de beneficiários de programas de 
transferência de renda com o objetivo de possibilitar as mesmas 
capacitações/qualificações profissionais e oferta de emprego diante de 
mão-de-obra preparada. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Comentário: Os projetos de qualificação devem estar casados com o 
cotidiano da comunidade, permitindo que os estudantes saiam mais da 
sala de aula e vivenciem os elos da cadeia produtiva de uma forma 
interativa, assim como deve haver um projeto de atualização 
(reciclagem) dos profissionais, proporcionando a estes um retorno à sala 
de aula e, consequentemente, um momento para gerar novas ideias. 
Assim, poderia haver um intercâmbio melhor entre teoria e prática. 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Proposta vinculada a outra área: Criação de meios para explorar as 
potencialidades de nossa região (ex: turismo religioso) 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Proposta vinculada a outra área: Identificar os meios para explorar nossa 
região central, incentivando nossos produtos. Em prioridade o turismo 
em nossa região, sendo o turismo religioso da nossa cidade 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Comentário: os incentivos devem ser atrelados aos resultados propostos 
na gestão por resultados. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Ampliação e aperfeiçoamento do cuidado materno-infantil e das ações 
de planejamento familiar e reprodutivo 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Ampliar acessibilidade e humanização nos serviços públicos de saúde na 
esfera municipal. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Elaboração e efetivação de um programa de saúde pública para apoio 
psicossocial direcionado às mães de filhos com doenças crônicas, ex: 
autismo, síndrome de down, dentre outras, nos municípios da 5ª CRES, 
com equipe multiprofissional 
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(fim) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

CRIAÇÃO DE OUTRO ITEM EAP: Logística de Transporte e Estradas. Esse 
item diz respeito à estrutura de estradas necessárias para que o aluno 
chegue às escolas, a agricultura familiar consiga distribuir seus produtos 
etc. 
- Acompanhamento permanente e contínuo das estradas 
- Seleção e análise técnica de setores críticos a serem reparados 
conforme período do ano 
- Parceria entre os setores da educação, economia e turismo (setores 
beneficiados com as estradas) 
- Construção de barragens, piçarramento e passagem molhada. 
"Pensar nas escolas ao construir estradas, pensar nas estradas ao 
construir escolas." 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Criar e fortalecer nas escolas espaços de desenvolvimento infantil, 
favorecendo o desenvolvimento da criança. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Desenvolver e fortalecer estratégias que instituam uma política de 
assistência estudantil. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Fortalecer e criar estratégias voltadas ao combate do uso de 
entorpecentes 

 TOTAL 21 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 19 - Visualização quantitativa de projetos - Sertão de Canindé 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

Gráfico 20 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Sertão Central 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.11 SERTÃO DOS CRATEÚS - CRATEÚS 

3.11.1 PROGRAMAÇÃO 

O encontro foi realizado dentro da programação planejada, desde as apresentações iniciais, os debates 
para as validações das ações até as apresentações dos resultados em plenária. Estiveram presentes as 
instituições: UFC; SME; ONG; CAGECE; EMATERCE; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CÂMARA DE 
CRATEÚS; ASSOCIAÇÃO CAATINGA, COMUNIDADE INDÍGENA LOCAL. Os atores políticos fizeram suas 
considerações em plenária e participaram ativamente das discussões realizadas na consolidação dos 
resultados, com destaque para o apoio e suporte dos professores da UFC que prontamente auxiliaram em 
todo momento a equipe técnica na condução das atividades e cumprimento da programação. 

3.11.2 PÚBLICO 

O evento contou com um público total de 136 participantes, superando as expectativas da pré-inscrição 
a qual previa um número menor. As áreas de resultados foram separadas conforme interesse do público 
presente. Não houve discrepância na divisão dos grupos, os participantes se separam de maneira fluída e 
equacionada. A diversidade dos segmentos sociais do público presente foi um fator extremamente 
relevante, estiveram presentes desde alunos da universidade do Ceará até os índios das aldeias locais, 
representantes políticos e servidores municipais, fato que tornou o evento rico em termos quantitativos 
e qualitativos de sugestões e validações. 

3.11.3 METODOLOGIA 

A metodologia para execução, coleta e validação das ações propostas nos cadernos dos projetos foi 
implantada conforme diretrizes pactuadas. Na grande maioria dos casos os materiais foram preenchidos 
conforme o orientado, seja na sinalização do item da EAP até a especificidade qualitativa do que foi 
sugerido pelos grupos. Devido ao grande número de participantes nas salas, os professores da UFC se 
disponibilizaram e atuaram como interventores, auxiliando na condução, garantia da metodologia e 
cumprimento dos horários.  

Na área de Cadeias Produtivas e Serviços aos cidadãos, foram formados grupos por projetos, de modo 
que foi possível garantir a leitura e análise de todos. Os participantes se subdividiram conforme afinidade 
com o tema abordado nos projetos dos respectivos temas. 

As discussões e apresentações em plenária obedeceram ao tempo previsto para cada grupo, garantindo 
assim que a conclusão do encontro ocorresse dentro do horário planejado. 
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Tabela 11 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Sertão dos Crateús 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia 
Criativa  

Criar plataforma na web para inscrição de projetos inovadores para análise de possível 
incubação e aceleração. Poderá ser o elo entre ideias da economia criativa e o setor 
privado como possível investidor anjo 

Cadeias 
Produtivas 

Economia 
Criativa  

Desenvolver ensino de programação robótica para crianças a partir dos 05 anos 
Desenvolvimento de projetos de extensão para ensino de programação e robótica nas 
escolas de ensino básico municipais por meio das instituições de ensino superior 
Criar cursos de ensino a distância para ensino de programação e robótica para as 
escolas do ensino médio 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Criar sistemas de monitoramento de reservas hídricas em reservatórios particulares 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Fortalecer os comitês de bacias hidrográficas 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Aproveitar o potencial hídrico das nascentes 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Instalar plantas de dessalinização e reuso de água para atividades rurais e pequenos 
centros urbanos 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Incentivar instalação de sistemas em residências na zona urbana 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Implantar o pagamento por serviços ambientais em áreas de nascentes  

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Incentivar a pesquisa científica para o uso eficiente dos recursos hídricos 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 

Criação do centro de formação técnica (CFT) na região de Crateús para formação 
(curso de pequena e longa duração e estágios profissionais na construção civil, TI, etc) 
Disponibilizar incentivos fiscais para que o setor privado desenvolva redes de ensino 
de robótica e programação 
Formação do ensino fundamental e médio para indústrias 4.0 com foco em negócios 
de TI e Start-ups 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Estimular os núcleos de desenvolvimento e fomento de novas tecnologias a partir da 
parceria com a UFC, setor privado e Estado. Crateús tem como exemplo o SPARC 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Apresentar e implantar da metodologia BIM em obras de construção civil na região 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 Desenvolver plano com potencias vocações para cada região 

Cadeias 
Produtivas 

Indústria 4.0 
Criar infraestrutura com a participação dos entes público-privados para facilitar a 
criação de negócios da indústria 4.0, transferindo tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento na região de Crateús 
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(continuação) 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como 
Serviço e 
Negócios 

Incentivar os empresários ou mesmo a população de média ou baixa renda a 
desenvolverem o hábito de investir seu capital em painéis solares para obtenção da 
isenção de tarifas gerando redução de custos ou até mesmo a venda para 
concessionárias 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como 
Serviço e 
Negócios 

Identificar áreas que tiveram seus recursos esgotados por outras atividades, tais como 
áreas desertificadas e regiões oriundas da agricultura predatória. Essas áreas 
apresentam um baixo custo de aquisição e que apresentariam um alto custo caso 
fossem recuperadas 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como 
Serviço e 
Negócios 

Obter receita pela microgeração de energia para ser usada como fundo de 
investimento, incentivando o empreendedor a produzir energia já que terá o custeio 
provido do fundo. Uma vez que as famílias também serão beneficiadas pelo não 
pagamento das taxas 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como 
Serviço e 
Negócios 

Capacitar tecnicamente a mão de obra desse tipo de serviço 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Criar unidade de conservação (Cânio rio Poti) 
Ecoturismo 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Criar o corredor ecológico: Serra das almas - cânio do rio poti - reserva tribo mambira 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Fortalecer a gastronomia local 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Fomentar o acesso ao crédito - desburocratização  

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Assistência técnica contingenciada / projeto produtivo / produção / agregação de 
valor / comercialização 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Regionalizar órgãos competentes para certificação das unidades  

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Criar incentivo e fortalecer redes de diferentes setores produtivos agrícolas, visando a 
comercialização e exportação 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Fortalecer a capacitação voltada para agregação de valor no produto, promovendo o 
acesso a diferentes canais de comercialização (escoamento da produção) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Fortalecer as escolas agrícolas 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do 
Mar 

Implementar políticas públicas voltadas e orientadas a qualificar os empresários locais 
sobre a possibilidade de comercializar seus produtos no mercado internacional, bem 
como estabelecer melhores condições entre o mar e o sertão, visando o escoamento 
da produção do interior do estado para o mundo 

Cadeias 
Produtivas 

Economia do 
Mar 

Implementar projetos de leis do controle da utilização de produtos plásticos 
Criar leis de controle 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Criação de fóruns regionais para discussão da problemática do território 
Disponibilidade de dados (acessibilidade, logística e segurança) 
Estímulo a práticas mais produtivas 
Incentivo a transformação digital 



 

65 

 

(continuação) 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Desenvolver gestão mais participativa de outras áreas (público e privada) 
Incentivo à produção como base nas potencialidades dos territórios associados as 
práticas inovadoras 
Provê meios de manter o capital intelectual formado no território 
Assistência técnica continuada aos produtores da agricultura familiar 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Desenvolver rota logística (vias, estradas e ferrovias) por meios de incentivos fiscais, 
legislação 
Diálogo de cooperação entre as regiões 
Capacitação empreendedora 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e 
Negócios 

Dar transparência para gestão pública estadual 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e 
Negócios 

Incentivar o cooperativismo para agricultura familiar 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e 
Negócios 

Qualificar profissionais 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e 
Negócios 

Realizar investimento financeiro destinado a cirurgias eletivas hospitalares e 
oftalmológicas 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e 
Negócios 

Fortalecer  rede de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 
implantando núcleos de apoio a mulher, formado por equipe multidisciplinar que 
envolva representantes de seguimentos da saúde, judiciário, ministério público, 
direitos humanos, assistência social, educação, e movimentos sociais, com objetivo de 
articular medidas necessárias a efetivação dos direitos internacionais e constitucionais 
e da lei 11.340/2006 (maria da penha) através do desenvolvimento de ações 
educativas e preventivas com projeto de implantação de grupos reflexivos de homens 
agressores 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e 
Negócios 

Implantar hospitais regionais 
Fortalecimento das RAPS 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Criação de infraestrutura adequada 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Preparação para mudança de modalidade (professor) 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Programa de educação ambiental 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Especificação à formação do auxiliar (Licenciatura) 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Criar uma ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado para ouvir as 
vítimas de abuso policial no município de Crateús 
Instalação e cobertura de 100% da zona urbana do munícipio do sistema de 
monitoramento através de câmeras instaladas nos postes para combater crimes de 
pistolagens e crime organizado 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Ampliar efetivo policial, o monitoramento e a humanização do atendimento 
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(continuação) 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Melhorar a investigação de crimes e casos de omissão. Maior agilidade e 
transparência nas investigações dos casos 
Implantar atendimento mais humanizado do 190 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Criar serviço onde o cidadão possa ligar para o policiamento de plantão da área 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Realizar concurso para policiais civis e serviços de inteligência da polícia civil 
Construção do prédio da polícia civil 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Criar matéria na grade curricular escolar de prevenção ao álcool e drogas 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Ressocializar presidiários por meio de empregos  
Trabalho para os presos do estado com geração de renda para os que estão fora 
(trabalho obrigatório dentro dos presídios) 
Sistema prisional humanizado 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Criar matéria na grade curricular escolar de prevenção ao álcool e drogas 
Implementação do PROERD dentro das escolas de tempo integral nos bairros 
Ampliar o projeto primeiro passo 
Implementar cooperativa de trabalho, oficinas e cursos para jovens 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Pacto pela 
Defesa Social e 
Direitos 
Humanos 

Realizar abertura de clínicas públicas para recuperação de alcóolicos e drogados se 
recuperarem 
Financiamento pelo poder público para ampliação das clínicas de reabilitação 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Economia 
Circular 
Sustentável 

Fomentar a instalação dos aterros sanitários em todas as regiões do estado através de 
consórcio entre os municípios vizinhos 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Economia 
Circular 
Sustentável 

Melhoria e recuperação da existente rede de esgotamento, com expansão para a zona 
rural abrangendo a rede de coleta para essas regiões 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Economia 
Circular 
Sustentável 

Incentivar a iniciativa privada na recuperação de área degradada 

Serviços 
aos 
Cidadãos 

Economia 
Circular 
Sustentável 

Recuperar o rio poty para melhoria da qualidade de vida da população 

Governança 
Serviços 
integrados para 
Resultados 

Transparência no processo 
Parceria público privada 
Equidade nas lacunas 

Governança 
Serviços 
integrados para 
Resultados 

Considerar incentivos locais e voltadas para a realidade interligando universidade e 
órgãos públicos, visando suprir problemáticas e situações de convivência com a seca 

Governança 
Serviços 
integrados para 
Resultados 

Educação permanente - Desenvolvimento profissional 
Uniformizar as regiões 

Governança 
Serviços 
integrados para 
Resultados 

Capacitar o servidor público após seleção 
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(fim) 

Governança 
Ciência e 
Tecnologia 

Programa de isenção fiscal para empresas de base tecnológicas com retorno para 
pesquisas nas mesmas áreas 

Governança 
Ciência e 
Tecnologia 

Fortalecer a extensão rural de informação ao homem do campo 

Governança 
Ciência e 
Tecnologia 

Universalização do uso da internet com qualidade para desenvolver a agricultura no 
campo 

Governança 
Ciência e 
Tecnologia 

Modernização do campo 

Governança 
Novos Incentivos 
e Novos 
Negócios  

Incentivo fiscal 

Governança 
Novos Incentivos 
e Novos 
Negócios  

Análise de vocação da regional 

 TOTAL 65 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 21 - Visualização quantitativa de projetos - Sertão dos Crateús 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

Gráfico 22 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Sertão dos Crateús 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.12 SERTÃO DOS INHAMUNS - TAUÁ 

3.12.1 PROGRAMAÇÃO 

O encontro foi realizado dentro da programação planejada, desde as apresentações iniciais, os debates 
para as validações das ações até as apresentações dos resultados em plenária. Estiveram presentes as 
instituições: IFCE, EMATERCE, UECE, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREFEITURA DE TAUÁ; SECRETARIA 
DA CONTROLADORIA, SEGRH E SECITECE. Os atores políticos fizeram suas considerações em plenária e 
participaram ativamente das discussões realizadas na consolidação dos resultados.  

3.12.2 PÚBLICO 

O evento contou com um público total de 106 participantes, superando as expectativas de pré-inscrição 
a qual previa um número menor. As áreas de resultados foram separadas conforme interesse do público 
presente. Contudo, apesar da importância ressaltada para a área de Capital Humano, foi percebido um 
número baixo de adesão. Nesse sentido, foi necessário um "recrutamento" de pessoas de modo a alocar 
participantes garantindo o cumprimento do plano. O resultado dessa ação superou expectativas após a 
percepção da qualidade das discussões realizadas e o modo no qual a turma se organizou para execução 
dos trabalhos. 

As demais áreas de resultados: Governança, Cadeias Produtivas e Serviços aos Cidadãos, ocorreram 
conforme quantidade esperada de participantes, com destaque para Cadeias Produtivas que registrou o 
maior número de pessoas alocadas. 

3.12.3 METODOLOGIA 

A metodologia para execução, coleta e validação das ações propostas nos cadernos dos projetos foi 
implantada conforme diretrizes pactuadas. O fator em que se atribuí maior desafio se deu na relação 
(tempo x compreensão x execução). Nem todos os grupos conseguiram registrar as ações conforme 
número na EAP, contudo essa foi uma realidade na minoria dos casos. 

Na área de Cadeias Produtivas, foram formados grupos por projetos, de modo que foi possível garantir a 
leitura e análise de todos. Já na área de Capital Humano, destacou-se a maneira como a turma validou as 
ações. Realizaram uma mini plenária sob a condução do coordenador, os pontos eram avaliados e 
automaticamente registrados pelo relator, tornando a contribuição colaborativa e efetiva. 

As discussões e apresentações em plenária obedeceram ao tempo previsto para cada grupo, garantindo 
assim que a conclusão do encontro ocorresse dentro do horário planejado. 
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Tabela 12 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Sertão dos Inhamuns 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  Criação de unidades demonstrativas nas escolas profissionalizantes e universidades 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Mapeamento dos lençóis freáticos dos Inhamuns com objetivo de identificar 
localidades com potencial para poços comunitários focando na utilização e 
disponibilidade do recurso 
 
Estudos e mapeamento de poços artesianos associados a dessalinização para 
utilização na agricultura 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Transposições de bacias internas do Ceará 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Implementação de projetos de recuperação e manutenção das linhas de 
transmissão de água (rede de esgoto e abastecimento, com objetivo de reduzir os 
desperdícios de água 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade 
Hídrica 

Reutilização da água cinza 
 
Implementação de cisternas de gotejamento na agricultura 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como 
Serviço e Negócios 

Estudo socio econômico da região para adequar o programa ao perfil da 
comunidade local 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como 
Serviço e Negócios 

Projeto piloto em comunidades (incentivo e demonstração) 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como 
Serviço e Negócios 

Linhas de créditos específicas ao público do projeto (empreendedorismo, ações 
sustentáveis) 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Incentivo a aquisição de novos equipamentos e recursos bem como pessoal para o 
campo de pouso de Tauá que servirá de base logística para toda região do 
Inhamuns 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Criação do polo gastronômico de região dos Inhamuns 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o 
Mundo 

Incentivos aos restaurantes favorecendo para que se tornem pontos de atração de 
comida típicas da região. (galinha caipira, carne de carneiro, peixe tilápia, curimatã 
ETC) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Desburocratização do crédito rural / políticas públicas 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Programa de incentivo de raças adaptadas a região (caprino e bovino) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Projeto de criação de peixes em tanques de cimento (tipo de cisterna em placas) 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Zona franca para empresas afins para se instalarem na região (acesso e 
transferência de tecnologia) 
 
Educação / Capacitação da população 
 
Empregabilidade da região 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Incentivo a implementação do frigorífico com certificação 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Legislação para regulamentação (certificação) dos produtos artesanais 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Atrair industrias para beneficiamento de pele animal 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário 
Sustentável  

Pequenos projetos de abatedouro monitorizados (caprino e bovino) 
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(continuação) 

 
 
Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Implementação de estratégias sob demanda para garantir o constante estímulo a 
lideranças das cadeias produtivas priorizadas pela plataforma CEARA 2050, 
fortalecendo e reorganizando as entidades representativas das categorias sociais 
de base, tendo forte monitoramento e apoio da governança do sistema de 
inovação do estado do Ceará 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Incentivo a novos cursos superior (veterinária, zootecnia) formando capital 
humano capaz de dar suporte para o desenvolvimento regional da cadeia 
produtiva pecuária (IFCE/CECITEC) 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Incentivar o jovem para o empreendedorismo através de cursos profissionalizantes 
focado no potencial regional 
 
Incentivar a criação de novas lideranças por meio das instituições: SEBRAE / 
EMATERCE / SINDICATOS / ASSOCIAÇÕES / CURSOS UNIVERSITÁRIOS / ESCOLAS 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e Negócios 

Ações para acessibilidade a mobilidade e atendimento de urgências na zona rural 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como 
Serviço e Negócios 

Implementar sistema de fácil acesso para obter internações e medicamentos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Escolas regulares e tecnológicas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Intensificação do programa de monitoria nas escolas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Apresentação de palestras com profissionais formados nas áreas mais solicitadas 
pelos alunos para o conhecimento específico da área que desejam atuar, tornando 
o processo de escolha mais claro, evitando desistências  

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação 
Transformadora, 
Escolaridade 
Integral 

Criação de cursos profissionalizantes em função da demanda territorial 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa 
Social e Direitos 
Humanos 

Criação de APP para denúncias anônimas e on-line 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa 
Social e Direitos 
Humanos 

Criação de escolas profissionalizantes para os presidiários 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa 
Social e Direitos 
Humanos 

Projetos e oficiais em repartições públicas e privadas para esclarecimentos e 
prevenção do uso de álcool e outras drogas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Coleta seletiva regular  
Retorno aos catadores em associações 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Sistema coletivo em regiões urbanas e individuais no rural com subsídio a gestão 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Investimento em energia solar e eólica (litoral)  
Monitoramento e gases poluentes 
Arborização diversificada com plantas nativas 
Recuperação e preservação da fauna e flora em área degradadas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Viabilização de projeto de acessibilidade para a melhoria da mobilidade dos 
deficientes e idosos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento 
Humano 

Fortalecer o sistema público de emprego e implementar sistemas para execução de 
ações e qualificação 
 
Intensificar as políticas públicas para os jovens da zona rural para gerar renda 
 
Resolver os problemas de aquisição de alimentos (PAA/PNADE) pelo programa 
institucional 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Promoção de formação, política crítica e cidadã para os servidores públicos com o 
intuito de melhorar o atendimento com as pessoas 
 
Transparência e validação das seleções de contratação de servidores públicos 
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(fim) 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Criação de uma célula regional om núcleos municipais para o processo de 
formação e acompanhamento das ações da plataforma CEARA 2050 

Governança 
Ciência e 
Tecnologia 

Novos incentivos para a implementação de políticas de energias renováveis em 
pequenas empresas e propriedades rurais através da isenção de tributos 

Governança 
Novos Incentivos e 
Novos Negócios  

Investimento em políticas públicas locais para que os jovens permaneçam no seu 
lugar de origem 

 TOTAL 40 

Elaborado por: Instituto Publix 

  



 

73 

 

Gráfico 23 - Visualização quantitativa de projetos - Sertão dos Inhamuns 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

 

Gráfico 24 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Sertão dos Inhamuns 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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3.13 SERTÃO DE SOBRAL - SOBRAL 

3.13.1 PROGRAMAÇÃO 

O encontro foi realizado dentro da programação planejada, desde as apresentações iniciais, os debates 
para as validações das ações até as apresentações dos resultados em plenária. Estiveram presentes as 
instituições: PREFEITURA DE SOBRAL (Vice-prefeita e assessores), Universidades locais, CDL e SESI. Os 
atores políticos fizeram suas considerações em plenária, iniciando oficialmente os trabalhos.  

3.13.2 PÚBLICO 

O evento contou com um público total de 112 participantes, não superando as expectativas de pré-
inscritos. Uma alteração emergencial no dia da realização do encontro fez com que muitos participantes 
se dirigissem até o local com evento cancelado. Isso resultou num desfalque significativo do número de 
pessoas presentes na data real encontro. Contudo, não gerou impacto em termos qualitativos, fato que 
se atribui de acordo com os registros encontrados nos materiais coletados. 

As áreas de resultados foram separadas conforme interesse do público presente. Porém um baixo número 
de adesões foi percebido na área de Capital Humano. Nesse sentido, houve o "recrutamento" de pessoas 
de modo a alocar os participantes garantindo o cumprimento das discussões nessa temática. 

As áreas de Cadeias Produtivas e Serviços aos Cidadãos, registraram as maiores quantidades de 
participantes, com destaque para Cadeias Produtivas que obteve o maior número de pessoas alocadas. 
Nesta, foi necessário a subdivisão de grupos por projetos para obtenção do máximo proveito e registro 
das discussões e sugestões das ações. 

3.13.3 METODOLOGIA 

A metodologia para execução, coleta e validação das ações propostas foi implantada conforme diretrizes 
pactuadas. Apenas alguns grupos não identificaram ou associaram a que item da EAP as sugestões eram 
retratadas. Fato que não invalida as ótimas reflexões provenientes das rodadas de discussões.   

As apresentações em plenária obedeceram ao tempo previsto para cada grupo, garantindo assim que a 
conclusão do encontro ocorresse dentro do horário planejado. 
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Tabela 13 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Sertão de Sobral 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Induzir a reciclagem de materiais como substrato a serem explorados em 
interface com os projetos de sustentabilidade 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  

Criação de bancos comunitários 
Energia renovável - biodigestores 
fortalecimento dos grupos culturais (quadrilhas, teatros, grupos 
tradicionais) 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  
Mapear todos os insumos da região de Sobral e desenvolver pesquisa para 
uso como a matéria prima para criação de novos produtos (tecido 
ecológico, alimentação saudável, energia limpa_ 

Cadeias 
Produtivas 

Economia Criativa  Fortalecimento do artesanato da palha da carnaúba 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Fortalecimento dos CBH´s 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Construção do açude poço cumprido no rio dos macacos, santa Quitéria 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Construção do açude pedregulho no rio jucurutu, santa Quitéria 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Segurança hídrica para a zona rural, utilizando as tecnologias sociais como 
as cisternas de 1ª e 2ª água 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica Recuperação e preservação das nascentes do rio Acaraú e seus afluentes 

Cadeias 
Produtivas 

Disponibilidade Hídrica 
Universalização do acesso a água para consumo humano e produtivo com a 
perfuração de novos poços profundos com dessalinizadores 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço e 
Negócios 

Implementação de estratégias capazes de estimular a integração da oferta 
de energia solar e eólica universalizando o seu atendimento na indústria, 
comércio, serviços e domicílios residenciais, com a geração destas energias 
em solo cearense 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada do 
Atlântico 

Ampliação da linha de metrô de sobral para todos os municípios da região 
norte até 2050 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Criação de aplicativos turísticos com as atrações e temporadas disponíveis 
para os turistas (demonstração da infraestrutura) 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Rota turística ao longo do percurso perenizado do rio Acaraú com ilhas 
(paradas) de alimentação com comidas típicas, artesanato e cultura 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Valorização incondicional das áreas de lazer, quanto a questões de limpeza 
e salubridade com ações de sensibilização e fiscalização/autuação. 
(combate ao lixo) 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo 
Intensificar as ações permanentes de manutenção do patrimônio histórico 
turístico do estado 

Cadeias 
Produtivas 

Ceará para o Mundo Políticas de incentivo a iniciativa privada 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Fortalecimento das tecnologias sociais como estratégia de convivência com 
semiárido 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

ATER continuada com base na agroecologia e sócio economia solidária 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Fortalecer a cadeia produtiva da bovinocultura de leite com foco na 
agricultura familiar, viabilizando a instalação de queijarias comunitárias 
certificadas através do projeto São José 
 
Priorizar a caprinocultura com foco na produção de leite caprino, tendo 
como referência o projeto "cabra nossa de cada dia" desenvolvido pela 
paróquia do patrocínio em Sobral 

Cadeias 
Produtivas 

Desenvolvimento 
Agropecuário Sustentável  

Valorização dos circuitos curtos de comercialização 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Aproximação da comunidade acadêmica do setor produtivo 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Estímulo ao equilíbrio entre a tradição (comportamentos e produtos) e o 
futuro (olhar inovador e transformador) 
 
Aproximação: capacitações por meio do empreendedorismo e economia 
criativa inspirada nas juventudes 
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(continuação) 

Capital 
Humano 

Inovação, Qualificação e 
Incentivo 

Estimular os jovens a permanecerem em suas regiões 
 
Incentivo à cultura cearense e divulgação da mesma "econômicas de 
culturas" 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Integração das RAS, educação permanente em saúde 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Condições adequadas para utilização de recursos tecnológicos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Valorização do profissional 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Transporte sanitário 

Serviços aos 
Cidadãos 

Saúde como Serviço e 
Negócios 

Valorização de agravos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Implementar disciplinas eletivas a preparação para o mercado de trabalho.  

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Resgatar a cultura, a arte, a história e os costumes da região do sobral para 
que em 30 anos não se tornem esquecidos os antigos e originais costumes, 
preparando a futura geração para cultura tecnológica, mas sem perder as 
origens. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Reuniões mensais com pais ou responsáveis 

Serviços aos 
Cidadãos 

Educação Transformadora, 
Escolaridade Integral 

Responsabilizar para acompanhamento educacional e sociocultural do 
aluno 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Inclusão do ex-apenados no mercado de trabalho 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Ações de prevenção e acompanhamento de jovens em situações de risco 
social (Ceará pacífico) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Oportunizar acesso de jovens na garantia da promoção 
(cursos/capacitação/geração de renda/atividades culturais e sociais) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa Social e 
Direitos Humanos 

Criar mecanismos que qualifique e oportunize a geração de trabalho e 
renda a dependente químicos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Esgotamento sanitário - inclusão de estratégias de erradicação dos pontos 
de lançamento de esgoto 

Serviços aos 
Cidadãos 

Economia Circular 
Sustentável 

Educação ambiental dentro dos municípios e comunidades rurais 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano Descentralizar sobra e desenvolver sua região, oferecendo infraestrutura 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Órgão ou comitê que incentive o empreendedorismo (artesãos, startups, 
etc) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano Fiscalização e manutenção de equipamentos 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano Lazer acessível (idosos, infantil, PNE, etc) 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano Incentivo financeiro aos atletas 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 

Habitações rurais que atendam ao máximo possível as necessidades: com 
moradores que trabalham com a agricultura e até mesmo com os 
trabalhadores comerciais, usando técnicas construtivas de cada localidade, 
promovendo a qualificação da mão de obra para melhor atender a 
execução 

Serviços aos 
Cidadãos 

Desenvolvimento Humano 
Criação de um órgão cearense que fiscalize, monitore, eduque as políticas 
patrimoniais 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Padronização, metas e indicadores que devem ser seguidos de acordo com 
regulamentação específica 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Criação de fluxograma preciso de atividades integradas 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Criação do manual de conduta para o servidor 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Capacitação inicial e continuada do servidor 

Governança 
Serviços integrados para 
Resultados 

Promover a participação nos estudos específicos da gestão de patrimônio e 
da gestão público/privada  
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(fim) 

Governança Ciência e Tecnologia 
Aproximação entre setores de desenvolvimentos de tecnologias 
 
Democratização e disseminação das tecnologias agropecuárias sustentáveis 

Governança Ciência e Tecnologia 

Desenvolvimento de plataforma de divulgação tecnológica e âmbito 
nacional e internacional com eventos de divulgação de resultados e 
projetos 
 
Atuação do governo em fornecer infraestrutura para implantar parques 
tecnológicos e das instituições de ensino na mão-de-obra capacitada 

Governança Ciência e Tecnologia Criação de portal de acompanhamento e interação por parte da população 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Integração dos órgãos de formalização de forma a agilizar processos 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Regulamentação fiscal diferenciada para as startups 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Núcleo de assessoria jurídica para projetos desenvolvidos na plataforma 

Governança 
Novos Incentivos e Novos 
Negócios  

Investir na infraestrutura dos modais existentes e no desenvolvimento de 
alternativas logísticas ara disseminação dos produtos 

 TOTAL 58 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 25 - Visualização quantitativa de projetos - Sertão de Sobral 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

 

Gráfico 26 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Sertão de Sobral 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Projetos - Sertão de Sobral (Quantitativo)

22

21

12

3

Áreas - Sertão de Sobral (Quant.)

Serviços aos Cidadãos Cadeias Produtivas Governança Capital Humano



 

79 

 

3.14 VALE DO JAGUARIBE - RUSSAS 

3.14.1 PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento foi realizada conforme o esperado. Inicialmente o prefeito de Russas, Weber 
Araújo, realizou uma fala de boas-vindas aos presentes, desejando bons trabalhos e discussões a todos. 
Na sequência, a representante do campus da UFC de Russas realizou uma breve fala.  Posteriormente, o 
Prof. Barros Neto, coordenador do Ceará 2050, também realizou uma apresentação do Ceará 2050 até o 
momento, apresentando quais os esforços e resultados já foram empreendidos e qual a importância do 
evento em questão. Posteriormente, o consultor do Instituto Publix, Jean Philippe Cançado, apresentou 
a metodologia de debate e complementação dos projetos, levando em consideração cada área de 
resultados do Mapa Estratégico do Ceará 2050. 

Os participantes das oficinas foram divididos em quatro grupos referentes às áreas de resultados e 
tiveram por volta de 2 horas para realizar discussões sobre incrementos nos projetos e considerações que 
tomassem como base as potencialidades da Região do Vale do Jaguaribe. Ao final da discussão, por volta 
de 12h10, os participantes voltaram ao auditório e apresentaram os principais resultados aferidos. 

O evento teve seu encerramento com as considerações finais feitas pelo coordenador do projeto Barros 
Neto e um coffee break, às 13h. 

Alguns atores políticos e representantes de secretarias e órgãos públicos da localidade (Russas e 
municípios vizinhos) estiveram presentes. Inclusive, o Prefeito de Russas esteve presente e participou de 
um dos grupos de discussão das áreas de resultados. 

3.14.2 PÚBLICO 

O Encontro teve, em média, a participação de 60 pessoas, com perfis diferenciados e nas mais diversas 
faixas etárias: estudantes, representantes de órgãos públicos, cidadãos envolvidos com o setor privado, 
dentre outros. 

A quantidade de participantes nas discussões de cada uma das áreas de resultado foi muito similar, sendo 
que as áreas de "Cadeias Produtivas" e "Serviços aos Cidadãos" possuíram uma participação ligeiramente 
maior do que as áreas de "Capital Humano" e "Governança". 

Após as discussões, alguns participantes tiveram de se ausentar do evento, devido ao horário de 12h. 
Entretanto, a maioria dos participantes retornou ao plenário para apresentação dos relatores dos grupos. 

3.14.3 METODOLOGIA 

Com relação à metodologia, já citada anteriormente, entende-se que o aspecto mais desafiador é o 
acompanhamento de todos os grupos. Como eram quatro grupos e apenas duas pessoas para 
acompanhar as discussões e tirar dúvidas metodológicas, existiam momentos em que os grupos tinham 
que desenvolver os trabalhos por si próprios. Entretanto, no caso de Russas, não houve impacto negativo 
nesse sentido. 

Alguns grupos organizaram suas discussões de maneira mais eficiente e eficaz do que outros. Quando os 
mediadores verificarem que existia um desbalanceamento entre os grupos, foi necessário que se desse 
maior atenção para os que não estavam tão organizados, intervindo quando fosse necessário. 

Tomou-se cuidado com a explicação de como os participantes deveriam preencher os modelos fornecidos, 
indicando exatamente qual projeto e qual item da EAP desejariam incluir ações ou especificar as ações já 
existentes, facilitando a posterior consolidação das propostas. 
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Tabela 14 - Área de resultados, projetos e ações alteradas ou sugestões - Vale do Jaguaribe 

Área de 
Resultados 

Projeto Ações alteradas ou Sugestões 

Cadeias 
Produtivas 

Energia como Serviço 
e Negócios 

Implantação de projetos de energia solar, já que temos um grande potencial 
solar. 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Construção de estrada asfaltada interligando Russas a Jaguaruana (Via Bento 
Pereira) 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Construção de estrada asfaltada interligando Russas a Flores, via Timbaúbe de 
Nossa Senhora das Dores, beneficiando Russas, Quixeré e Limoeiro do Norte. 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Revitalizar o aeroporto da Chapada do Apodi 

Cadeias 
Produtivas 

Logística Avançada 
do Atlântico 

Criação de um porto seco na Chapada do Apodi para o escoamento da 
produção da fruticultura 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Desenvolvimento de cursos de formação inicial e continuada em liderança 
introspectiva e comportamento empreendedor, relacionados à instituição de 
fóruns municipais e regionais que reúnam instituições de ensino, entidades 
governamentais e setor produtivo no levantamento de demandas e 
desenvolvimento de atividades. Ações interconectadas com equipes 
(professores e orientadores), alunos etc. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Desenvolvimento de lideranças já dentro de casa, delegando atividades de 
responsabilidade e dentro da sala de aula, com atividade simples como 
representantes da turma, seminário e outras atividades. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Incentivo à pesquisa científica, células de estudos, laboratórios etc. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Assistência do governo aos projetos locais, de modo à estreitar as relações e 
desenvolver líderes capazes de explorar novos meios, e o desenvolvimento 
mais forte de incubadoras nas universidades, incentivando a inovação e 
desenvolvimento de profissionais mais capacitados 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Realização de convênios entre as instituições de ensino e empresas para que os 
alunos possam realizar pesquisas e tenham a possibilidade de aplicar tudo o 
que se tem estudado, mas que ainda precisa ser validado. Os "problemas" das 
empresas devem servir de objetivo de estudo para os alunos que poderão 
atuar em suas instalações, em conjunto com a Universidade, para resolvê-los. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Construção de um programa interinstitucional de capacitação empreendedora, 
envolvendo cursos permanentes de formação em gestão de negócios, ideação, 
desenvolvimento sustentável, entre outros, conectados às demandas 
levantadas pelos fóruns municipais ou regionais, com perspectivas de 
desenvolvimento regional e local. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Capacitações em escolas de ensino médio e em universidades; cursos 
preparatórios para ENEM/Vestibular oferecidos de forma gratuita, 
proporcionando um maior acesso ao ensino superior; qualificação por meio de 
cursos profissionalizantes para mão-de-obra local, que geralmente trabalha nas 
fábricas presentes na região, fazendo com que os mesmos possam se 
desenvolver nessas organizações. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Capacitação de professores de educação básica e superior em liderança, 
inovação, empreendedorismo e pensamento computacional. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Implementação de estratégias para garantir conhecimentos sobre direitos e 
deveres em contextos específicos. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Promoção de incentivos de qualificação das minorias (empreendedorismo, 
inovação, liderança) 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Desenvolvimento de incentivos desde o ensino fundamental, para desenvolver 
a cultura pela busca de aprendizado. Através de projetos desenvolvidos pelos 
próprios discentes, de modo a dá-los voz e para que possam expressar ideias e 
mostrá-las à comunidade local a qual participa 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Aproximação com cooperativas para que se busquem capacitações para os 
trabalhadores, sendo essas direcionadas às demandas da região, visando 
preparar a mão-de-obra para as mudanças constantes do mercado. Além de 
que, observa-se a chegada de novas tecnologias e novos negócios como, por 
exemplo, a energia solar e outras fontes de energia sustentável que estão 
chegando na região. 
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(fim) 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Incentivar a programação de carreira/escola inclusiva 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Apoio aos polos de desenvolvimento locais, criação de novos polos regionais, 
articulando com a cadeia produtiva cearense, brasileira e mundial. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Proposta vinculada a outra área: incentivo a iniciativas culturais locais como 
estratégia de combate à violência 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Incentivo do governo, como também as empresas, com apoio de recursos para 
a valorização do que é nosso, acompanhado de eventos para maior 
conhecimentos. Também transformar o conhecimento imaterial em 
patrimônio material. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Ampliar oferta de cursos de gerenciamento de negócio; oferecimento de 
consultorias. 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Ter contato com associações locais, para conhecer a realidade enfrentada e 
suas dificuldades 

Capital 
Humano 

Inovação, 
Qualificação e 
Incentivo 

Aproximação de organizações como o SEBRAE e instituições de ensino, para 
que o incentivo ao empreendedorismo, a inovação, seja dado desde "cedo", de 
modo que as pessoas possam se desenvolver com esse propósito. Além de que, 
seria uma forma de explorar recursos disponíveis, seja de natural, humano, 
entre outros, para movimentar a economia do estudo. 

Serviços aos 
Cidadãos 

Pacto pela Defesa 
Social e Direitos 
Humanos 

Fortalecimento das ações do pacto por um Ceará Pacífico, ampliando o efetivo 
das forças de segurança, valorizando as ações de prevenção e mediação de 
conflitos e incentivo ao desarmamento da população. 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Desenvolvimento de estudos sobre a gestão patrimonial e ativos (...) com o 
intuito de gestão racional - conservação, venda, locação, concessão, parcerias 
público-privadas e securitização, conforme viabilidade e legalidade. 

Governança 
Serviços integrados 
para Resultados 

Implantação de um conjunto de medidas anticorrupção com caráter punitivo e 
não repressivo, garantindo que o exercício do servidor seja de forma 
transparente e responsiva. 

Governança Ciência e Tecnologia 
Implantação de um Centro de Referência Tecnológica no semiárido cearense, 
com conexão com universidades e órgãos de pesquisa, na busca por pesquisas 
de novas tecnologias que atendam o estado. 

 TOTAL 28 

Elaborado por: Instituto Publix 
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Gráfico 27 - Visualização quantitativa de projetos – Vale do Jaguaribe 

 

 

Gráfico 28 - Visualização quantitativa de áreas de resultados- Vale do Jaguaribe 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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4. Considerações Finais 
 

Os Encontros Regionais formam um importante momento para a Plataforma Ceará 2050. É o momento 

de absorver o entendimento das regiões de planejamento sobre as ideias de projeto apresentadas.  

Com exceção do Vale do Jaguaribe e do Sertão de Canindé, que geraram um número de contribuições 

maior na Área de Resultados Capital Humano, as demais regiões formaram maior entendimento na Área 

de Resultados Cadeias Produtivas e Serviços aos Cidadãos. O esforço de análise e debate sobre essas duas 

Áreas de Resultado é compreensível dado o maior número de ideias de projeto que as mesmas possuem. 

O Gráfico 29 apresenta tal informação desmembrado por região: 

 

Gráfico 29 – Visualização total de sugestões por áreas nas regionais 

 

Elaborado por: Instituto Publix 

O quantitativo de ideias de projeto por eixo estratégico também colabora para a quantidade de sugestões 

por projeto apresentada por cada região. O maior eixo – Educação Transformadora – apresenta o maior 

número de contribuições e o eixo Economia do Mar o menor número de contribuições. Tal análise pode 

ser insumo para o futuro modelo de governança além de colaborar na forma de priorizar intervenções 

entre as regiões de planejamento. O Gráfico 30 abaixo apresenta a visualização total de sugestões por 

projeto que o estado do Ceará produziu.  
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Gráfico 30 – Visualização total de sugestões por Projetos 

 

Elaborado por: Instituto Publix 
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