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Um Programa Especial para o Controle Urbano
-Ambiental
Urbano-Ambiental
Os municípios localizados no entorno de Suape - Complexo
Industrial Portuário Gov. Eraldo Gueiros Leite estão com seus Planos
Diretores concluídos. Com isso será possível elaborar um plano
mais abrangente para o Território Estratégico de Suape, agregando
as propostas apresentadas pelos municípios. Nesse sentido, a
organização territorial dos municípios é tratada no Programa
Especial de Controle Urbano-Ambiental do Território, que faz parte
do Plano Estratégico de Suape (coordenado pela Agência Condepe/
Fidem), cujo principal tema é a ocupação sustentável.
Ancorado
em
três
aspectos
norteadores
(Ordenamento Jurídico, Fortalecimento Institucional e Controle

Linhas de Ação do Programa de Controle
Urbano-Ambiental do Território:
1.
2.
3.
4.
5.

Estruturação do Quadro Técnico/Jurídico e Fiscal
Capacitação de Técnicos e Fiscais
Apoio Logístico para o Exercício do Controle Urbano
Elaboração / Atualização da Legislação Urbanística Básica
Divulgação (busca de parceria com a população
para dar suporte à fiscalização)
6. Monitoramento de Resultados

Lançamento do
Programa
No próximo mês de março,
ocorrerá o lançamento oficial do
Programa de Controle UrbanoAmbiental do Território de Suape,
com a realização de um Seminário.
No evento, todo o Programa será
apresentado, bem como os
parceiros envolvidos – e suas respectivas ações. O encontro também
servirá para uma consolidação e
maior integração dos participantes
do Plano Território Estratégico de
Suape. Na pauta, um dos destaques
é a apresentação dos grandes
investimentos e seus impactos no
território. O debate, com o registro
de sugestões, encerrará a programação e viabilizará eventuais
ajustes nas propostas.

Social), o Programa será um instrumento capaz
de fornecer suporte técnico e jurídico aos cinco
municípios integrantes (Cabo de Santo
Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes,
Moreno e Escada). O objetivo do Programa é a
estruturação e integração dos municípios e dos
demais agentes para evitar processos de
ocupação irregular, provocados pelo
crescimento sem controle, que resultem em
cidades desordenadas e concorram para a
destruição do ambiente natural existente.

Cooperação e Integração
para um Futuro Melhor
O desenvolvimento do
Programa Especial de Controle
Urbano-Ambiental envolve a
construção de parcerias importantes, a exemplo do Ministério
das Cidades, Caixa Econômica
Federal, BNDES, secretarias
estaduais e municipais, Câmara
dos Vereadores, Tribunal de
Contas, Ministério Público, além
da sociedade civil. Cada entidade
contribuirá para o andamento
do Programa em diferentes
aspectos, com as Prefeituras
estruturando e contratando
quadros de técnicos e fiscais,

elaborando e implementando a
legislação física de suporte, entre
outros serviços. A contribuição
efetiva dos órgãos fortalecerá a
ação de controle urbano e
ambiental, trazendo uma maior
interação entre os vários
segmentos
do
governo
envolvidos. A idéia central é a
integração, com vistas a um
resultado eficiente e mais ágil. A
troca
de
informações
proveniente da participação
conjunta
desses
órgãos
incentivará ainda mais a
fomentação das ações do plano.
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População e Emprego no TTerritório
erritório de Suape
De acordo com os estudos
populacionais no Território de
Suape, espera-se, a partir da oferta
de empregos oferecidos no
Território, um acréscimo na
demanda habitacional em torno de

25 mil moradias. A estimativa é que
os grandes empreendimentos gerem
cerca de 94.221 empregos diretos e
indiretos, contribuindo para o
crescimento populacional da região,
com 115.373 pessoas residindo no

Território até 2015. As estimativas e
projeções populacionais podem
orientar as ações, nos próximos anos,
para a oferta de serviços públicos de
educação, saúde, assistência social,
saneamento, habitação, entre outros.

50% ocupados pela população
Quantidade de empregos
gerados no Território

50% ocupados pela
população não local

25% são flutuantes

25% serão novos residentes
População:
ANO 2007: 1.011.276 hab (IBGE)
ANO 2015: 1.115.373 hab (Agência CONDEPE/FIDEM)

Adicional de Empregados
a se instalarem nos Municípios
do Território:
25% = aproximadamente
25 mil empregados

Estimativa de Empregos Diretos e Indiretos Gerados: 94.221 mil
(Est. COMPESA/ABF - não inclui Escada)

TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE
POPULAÇÃO RECENSEADA E PROJEÇÕES
2007-2015
Localização

2007

Cabo de Santo Agostinho
Escada
Ipojuca
Jaboatão dos Guararapes
Moreno

2008

2009

2010

Ano
2011

2012

2013

2014

2015

165.428
60.415
72.500
684.270
53.647

166.692
60.727
73.842
694.698
54.097

167.922
61.031
75.148
704.847
54.536

169.136
61.331
76.437
714.862
54.969

170.334
61.626
77.709
724.739
55.396

171.514
61.918
78.962
734.474
55.817

172.676
62.205
80.196
744.064
56.232

163.139
59.850
70.070
665.387
52.830

164.130
60.095
71.122
673.562
53.184

Território Estratégico d e SUAPE

1.011.276

1.022.093

1.036.260 1.050.056 1. 063.484

1.076.735

1.089.804

RMR

3.658.318

3.689.596

3.730.561 3.770.469 3. 809.303

3.847.611

3.885.403

3.922.663 3.959.356

Pernam buco

8.485.386

8.540.683

8.613.113 8.683.651 8. 752.295

8.820.038

8.886.850

8.952.701 9.017.564

1.102.685 1.115.373

Fo nte do s Da dos Bá sicos: IB GE - C enso D em og ráfico , 2 000 e 20 07 e E stim ativa s d e Pop ula ção para o Brasi l por Estad os, 19 80- 201 0 - A tu ali zaçã o 20 02 .

Área de abrangência do Território
Estratégico de Suape

No ta : Po pu laçã o total e sti mad a pe lo mé todo ai bi, a p artir da s e sti mativa s d o IBGE para o Estado até 20 10 e do a juste d e lin ha de
tend ênc ia pa ra o total d o Estad o até 2 015 .

BNDES AAtento
tento ao Entor
no de Suape
Entorno
Com o objetivo de reafirmar o compromisso com a região, o BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) reuniu-se com
a Agência Condepe/Fidem, apresentando sua lógica de ações dedicadas
ao entorno dos grandes projetos com os quais esteja envolvido. Por
iniciativa do seu Comitê de Desenvolvimento Regional, preocupado com
a área do entorno do Território Estratégico de Suape (onde o banco já
atua), a entidade criou o Grupo de Trabalho Suape. A meta é encontrar
soluções inovadoras para minimizar possíveis efeitos negativos resultantes
da chegada de grandes investimentos em Suape. Para isso, acontecerá
um encontro da equipe do BNDES com outras instituições envolvidas,
tendo a finalidade de nivelar as informações e integrar os participantes –
pretende-se concientizar os agentes a fim de promover o desenvolvimento
sustentável deste Território, identificando necessidades de investimentos
públicos ou privados.

Agenda
26.02.08 | Reunião do BNDES
em Suape para nivelamento das
informações e conscientização
dos Agentes
Março/08 | Reunião sobre o
tema Resíduos Sólidos no
Território
Março/08 | Reunião sobre o
tema
Espaços
para
a
Implantação de Empreendimentos Industriais e de Apoio
a Produção no Território

imprensa@condepefidem.pe.gov.br - fone: 81. 3303.5237 (Agência) /
3182.3826 (Seplag) 3416.6262/ 6234 (Sede dos Programas)

