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Plano de governo apresenta bons resultados no Rio Grande 
do Sul. afirma DAPP 

" 
A ecologia do desenvoMmento posta em prática pelo governo do Rio Grande do 

Sul Já produziu resultados em termos da recuperação da produção Industrial, do 

emprego e da renda no estado - com elevação da participação do Rio Grande do 

Sul na renda nac ional. São estas as principais conclusões apresentadas pelo 

d lretor·adJunto da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (FGV!DAPP), Rogér iO 

Sobrelra, no Sem inário de Governo do estado - que aconteceu no d ia 11 de 

novembro de 2013, no Plaz" $;!o Ra'ael Hotel, em Porto Alegre. 

' A 'ecologia do desenvoMmento' é um conjunto de institulçOes e medidas 

tomadas pelo governo do estado com vistas a estimular o seu desenvoMmento", 

explica Sobreira, Ainda de acordo com o professor, ela é composta por um 

conjunto de bancos estaduais e regionais; por medidas tomadas pela Fazenda 

para obter espaço 'iscal usado para o desenvoMmento; e por um conjunto 

Inteligente de incentivos, implementado pela receita estadual. 

o Seminário de Governo tem como objetivo para avaliar o mapa estratégico dos 

programas do estado do Rio Grande do Sul. analisar a re<eita, a agenda e o 

resultado de proJetos, Em sua 4' edição, o evento reuniu secretários, 

presidentes de autarquia, diretores e especialistas, que também discutiram eixos 

estratégicos do governo para o próximo período. 

A FGV!DAPP e a FGY Projetos têm cooperado ativamente no processo de 

desenvoMmento do Rio Grande do Sul. 
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Coordenador de Pesquisa da FGY· 

DAPP participa de jornada de estudos 

de regulação 
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Diretor da London School of 

Economics, Craig Calhoun, é recebido 

pela FGY/DA?? durante viSita 

Institucional 
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Governador do Rio Grande do Sul, 

Tarso Genro, participa de reuni(lo na 

FGV!DAPP para avaliação de 

tecnologias aplicadas no Estado 
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Estudo da Diretoria de Análise de 

Políticas Públicas aponta e'icácia dos 

projetos do governo gaúcho 
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Santa Catarina e DA?P lançam 

Parlamento Digital 
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Presidente da FGY participa de painel 

em Madri copatrocinado pela DA?? 
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Diretor·Adjunto da DA?? analisa 

avanços económicos do Rio Grande do 
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