CONECTADEL SEDE BRASIL
PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
}Projeto: Programa Regional para a
Formação em Desenvolvimento
Econômico Local com Inclusão Social
no Brasil (ConectaDEL Brasil)
}Período do financiamento: 2013 –2015
}Localização: Paraná, Brasil
} Agência executora: Parque
Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR)
} Contribuição do FUMIN: US$ 214.720
}Importe total: US$ 654.500

“A tradição de nossa sociedade é que as instituições trabalhem
individualmente e isso é um equívoco. A cooperação é que faz a diferença.
Cada um que está aqui tem o compromisso de multiplicar esse
conhecimento, gerando trabalho e renda”.
HERLON DE ALMEIDA, ASSISTENTE DO DIRETOR-GERAL BRASILEIRO DA ITAIPU BINACIONAL E
ALUNO DO CURSO DE FORMADORES

planejamento e execução de
ações para o desenvolvimento
endógeno do território. A partir
dessas necessidades e
discussões, o PTI-BR com apoio
da Itaipu e demais atores locais
buscou uma parceria com o BID
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento) por meio do
FOMIN (Fundo de Investimento
Multilateral).

Antecedentes
Em 2012 o PTI-BR iniciou de forma
mais intensa, discussões sobre
Desenvolvimento Territorial por
meio da interação com outros atores
do território: Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná
(AMOP), Coordenadoria das
Associações Comerciais e
Empresariais do Oeste do Paraná
(CACIOPAR), Federação das
Indústrias do Paraná (FIEP), Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Paraná (SEBRAE-PR),
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste) e Itaipu
Binacional.
Surgiu a necessidade de formação e
capacitação de atores locais, para
fortalecer o processo de

Objetivo
Apoiar o fortalecimento das
capacidades de gestão integrada,
de caráter público-privado, nos
processos de desenvolvimento
territorial, considerando não apenas
suas realidades individuais, mas de
maneira integrada com os demais
atores do território.
Deste modo, contribuindo para o
fortalecimento do capital social,
mobilização e articulação para
criação de redes de atores que
compreendam a necessidade de
trabalharem de maneira cooperada
na solução ou mitigação de
problemas comuns.

A parceria resultou no Programa
ConectaDEL Brasil, em Agosto de
2013, para implementação de
cursos de formação, intercâmbio
de experiências entre os atores
participantes e o
cofinanciamento de projetos
pilotos em Desenvolvimento
Territorial .
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}Ao reunir diferentes atores, do
setor público, privado,
universidades e pesquisadores, os
cursos tornam-se também um
ambiente de interação entre estes
distintos atores.
}Necessidade de realizar Oficinas
de Projetos com alunos,
principalmente no início do curso,
pois é o momento de maior
dificuldade na elaboração do
projeto;

teve 132 participantes e 120
concluintes;
}14 municípios do Oeste do
Paraná e 6 de outras regiões
participaram do curso de
Formadores;
}O curso de Promotores de
Desenvolvimento Territorial teve
141 participantes e 86
concluintes;
}24 municípios do Oeste do
Paraná e 6 de outras regiões
participaram do curso de
Promotores;
}Elaboração 20 projetos
interinstitucionais pelos alunos, e
19 foram enviados para seleção
de co-financiamento;
}Número de projeto aprovados
para serem co-financiados: 07
projetos cooperados.

Retos
A participação dos atores locais é
primordial para o processo de
desenvolvimento territorial, mas, é
necessário que tais atores tenham
capacidades de intervir e se
organizarem territorialmente para
promover tal desenvolvimento.
Assim, o desafio de trabalhar em
torno de um objetivo comum
exige a interlocução dos atores,
para que os mesmos possam se
conhecer, discutir e planejar ações
em conjunto, na região Oeste do
Paraná (54 municípios).

Estratégia
Proporcionar para os atores locais
a
reflexão
sobre
o
desenvolvimento territorial, por
meio de interações informais ou
estruturadas
em
cursos
de
formação, seminários e conteúdos
didáticos. Está voltado para a
gestão
integrada
(públicoprivada), criação de ambientes
para interação e discussão,
buscando
desenvolver
as
capacidades dos atores intervirem
e gerarem ações coletivas para
priorização de potencialidades e
gargalos endógenos. Durante os
cursos
os
alunos
elaboram
projetos cooperados com outras
instituições para serem cofinanciados pelo BID-FOMIN e com
contrapartida local.

Próximos passos
}Acompanhamento dos projetos
co-financiados;
}Realização do curso para
capacitação da Gestão Pública nos
municípios da região;
}Guia com a sistematização das
experiências do Programa;
}Reaplicação e desenvolvimento de
novos cursos em outras regiões;

Impacto
}Houve incidência em municípios
de outras regiões do Paraná e do
Paraguai, que participaram dos
dois cursos realizados;
}Surgimento de parcerias entre
universidades, governo local e
empresas por meio dos projetos
cooperados;
No
total 21 instituições locais
}
(públicas-privadas) participam
dos 7 projetos co-financiados;
}Contribuir com as ações de
outros programas desenvolvidos
pelos atores locais, como o
“Programa Oeste em
Desenvolvimento”, que visa a
construção de uma governança
territorial.

Resultados Clave
}O ConectaDEL Brasil realizou 06
parcerias com instituições locais;
}Desenvolvimento de uma
plataforma virtual para os cursos
(www.ead.pti.org.br/desenvolvim
entoemacao/);
}Houve a elaboração de 02 cursos,
realizados em 05 municípios do
Paraná;
O
} curso de Formadores em
Desenvolvimento Territorial

Fondo Multilateral de Inversiones
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
mifcontact@iadb.org
www.fomin.org
www.facebook.com/fominbid
www.twitter.com/fominbid
Parque Tecnológico Itaipu – Brasil
Contato:
Cristian Jair Paredes Aguilar
Av. Tancredo Neves, 6731, Jd. Itaipu
Foz do Iguaçu – Paraná
cristian.jair@pti.org.br
www.conectadel.org/brasil
www.pti.org.br
www.facebook.com/ptibrasil
www.facebook.com/groups/conecta
delbrasil

Lecciones Aprendidas
}Os recursos virtuais, como a
Plataforma Virtual, são uma
potente ferramenta que
contribui nos cursos;
A
} realização dos cursos em vários
municípios possibilitou a
participação dos municípios mais
carentes e periféricos da região;

	
  
BRASIL/CONECTADEL/DESARROLLO TERRITORIAL	
  

	
  

	
  

	
  

2015/ 06

