PLANO DE TRABALHO PERÍODO 2018

VICE – PRESIDÊNCIA DE INOVAÇÃO E
GOVERNANÇA
MERCOCIUDADES

Apresentado por cidade: Santana

Brasil

de Parnaíba – São Paulo –

Apresentação

Considerando a Nova Agenda Urbana e os objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) que nos remetem aos desafios globais que as cidades
enfrentam, é preciso alinhar as políticas públicas com as ferramentas de
desenvolvimento e participação dos cidadãos, buscando soluções inovadoras e
estratégicas, assim como novos modelos de governança para a gestão pública.
Tendo em vista o PLANO DE TRABALHO da cidade de Santana de Parnaíba –
Estado de São Paulo – Brasil, apresentado na ocasião da eleição das cidades
para a gestão 2018 do MERCOCIUDADES em Córdoba-Argentina (dezembro de
2017), seguem os eixos de atuação propostos de ações para a vice-presidência
de Inovação e Governança:
I) - ESTENDER PROTOCOLOS DE INTENÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE
AS CIDADES DA REDE, COM OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
SÓCIO-ECONÔMICAS;
II) - FOMENTO AO TURISMO DE NEGÓCIOS;
III) - CONFERÊNCIAS/SEMINÁRIOS/WORKSHOP;
IV) - BANCOS INTERNACIONAIS COMO FERRAMENTA PARA ALAVANCAR O
DESENVOLVIMENTO;
V) - DISCUSSÃO SOBRE MODELOS DE GESTÃO E SOLUÇÕES ENCONTRADAS
EM OUTROS PAÍSES INCLUSIVE FORA DO MERCOSUL, PARA SEREM
APROVEITADOS EM NOSSA REDE;
VI) -

REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

INTERNACIONAIS;

VII) - AVALIAÇÃO DE MECANISMOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS CRISES
SÓCIO ECONÔMICAS DOS PAÍSES PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO.

Eixos de Trabalho:

I) - Considerando os desafios enfrentados , elaborar um plano de ação
entre as respectivas cidades/regiões, para fomento de negócios de forma
sustentável, bem como a troca de experiências e o aprimoramento de
processos de gestão pública para constatar e avaliar outros Programas,
Projetos e Iniciativas de sucesso de uma das partes, e aplicá-los em prol da
rede e das cidades que se interessarem, promovendo o desenvolvimento
local e regional, além de uma aproximação tecnológica, econômica,
cultural e educacional que certamente irá alavancar ainda mais o
desenvolvimento econômico das cidades participantes.
II) – Promoção de novos modelos de governança que possam ser
aproveitados regionalmente, apresentando opções atrativas que
despertem o interesse de investidores e fomentando cada vez mais os
negócios e a comercialização de produtos e serviços que vão gerar o
desenvolvimento econômico das cidades e dos países envolvidos na rede
do Mercocidades.
III) – Buscar ações inovadoras para administração pública, objetivando
construir novos modelos de gestão pública impulsionando o crescimento
das cidades da Rede.
Atividades

I – Promover e incentivar Cooperação em rede entre as Mercocidades da rede,
pela celebração de acordos, protocolos e termos de entendimento entre as
agências de desenvolvimentos das cidades, ou suas estruturas técnicas,
facilitando a Integração das cidades para o fomento de Negócios tecnológicos,
bem como promovendo a configuração de uma rede de Inovação, através
destas agências (ou estruturas municipais correlatas);
II - Promover e Incentivar o Turismo de Negócios em Tecnologia entre as
cidades da rede, com foco nas oportunidades de intercâmbio cultural,
educacional e de negócios, apresentando opções atrativas que despertem o
interesse de investidores, fomentando cada vez mais os negócios e a

comercialização de produtos e serviços que vão gerar o desenvolvimento
econômico das cidades e dos países envolvidos na rede do Mercociudades.
III - Promover a participação e articulação de conferências, seminários e
reuniões tanto por meio de vídeo conferências, como também as presenciais,
entre os membros da rede, conforme sugestões e necessidades das cidades
participantes. Para tanto, a coordenação de Desenvolvimento Econômico Local
ficará encarregada de promover e organizar tais eventos, promovendo
palestras com instituições, associações e demais organismos, para
enriquecimento das experiências e alternativas de fomento com expansão das
oportunidades de negócios. Instituir e incentivar as conferências
inter-coordenadores ao vivo por meio áudio/imagem em sistemas digitais, com
objetivo de dar celeridade e acompanhamento dos trabalhos de cada
coordenadoria e sub-coordenadoria eleita para esta gestão.
IV- Desenvolver interlocução junto aos Bancos, Agências e Plataformas
Multilaterais Internacionais de Desenvolvimento, (como LedsLac, Banco de
Investimento Europeu, BID, CAF, AFD, entre outros), possibilitando assistências
técnicas, apoio e financiamentos para projetos de desenvolvimento em respeito
aos ODS na rede do Mercocidades, como nova forma de governança com
resultados objetivos da gestão pública municipal.
V- Desenvolver Plataforma de Boas Práticas de Governança através da rede de
cooperação das agências municipais e regionais do Mercocidades, para
compartilhamentos de iniciativas, e colaboração técnica (peer-to-peer learning)
para abordagem de temas de Inovação (como IoT, 4.0 e start ups) e suas
iniciativas, bem como para endereçamento dos ODS.

Prévio calendário de Atividades:
Abril:
16 – Forum de Gestão Municipal de Impacto (GMI) Cioeste (São Paulo-Brasil) –
banco de boas práticas de governança na gestão pública – Realizado pela VP

24 – Encontro Empresarial Internacional de Tecnologia da Informação do
Cioeste (Barueri-Brasil) –
Plataforma de Empresas e agências de
desenvolvimento para Inovação - Realizado pela VP
30 – Collision – Evento Global de Tecnologia (New Orleans – US) – Participação
da VP
Maio:
3 – Encontro Brasil-China (Barueri-Brasil) – Plataforma de Investimentos e de
agências de desenvolvimento – Realizado pela VP

Junho
13 à 16 - Feira de Negócios de Santana de Parnaíba (Santana de Parnaíba-Brasil)
– Pavilhão Mercocidades – Realizado pela VP
Julho
25 – BRICS Summit (Johanesburg – South Africa) – Plataforma de Agencias de
Desenvolvimento – Participação da VP
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