


Mais de 500 mil 
habitantes

2 milhões de pessoas 
em alta temporada

2a  maior região 
portuária do Brasil



inovação
Pessoas como agentes 

da transformação 
de suas realidades



inovação inTELiGÊnCia
Pessoas como agentes 

da transformação 
de suas realidades

Engajamento e preparação 
dos gestores para 

encaminhar soluções
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Desenvolvimento Econômico Regional

DisTriTo DE inovação Da rEGião DE iTajaí

Integração física do ecossistema norteado pela vocação 
e potencial econômico regional

Qualificação das oportunidades de trabalho 
e de crescimento para micro, pequenas, médias 

e grandes empresas

Incremento à qualidade de vida de toda a região
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indústrias-alvo
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Qualificação da Gestão Pública Municipal

Foto: Marcello sokal

GEsTorEs quaLiFiCaDos E EnGajaDos 
na Causa rEGionaL

CoLaboração MúTua EnTrE 
os MuniCípios na soLução 

DE probLEMas



açõEs

Capacitação em 
gestão pública com 
a formação de um 

Núcleo de Gestores 
Públicos
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açõEs

Capacitação em 
gestão pública com 
a formação de um 

Núcleo de Gestores 
Públicos

Identificação de 
ação prioritária para 

Turismo

Implantação de 
plataforma de 

integração para 
Saúde Pública
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Mobilidade urbana regional integrada

EsTuDo DE pLanos MuniCipais 
DE MobiLiDaDE

Criação DE sisTEMa DE TransporTE 
inTErMuniCipaL ConFiávEL, EFiCiEnTE E 

DE boM CusTo-bEnEFíCio









EsTação inTErMoDaL
LiGação CoM o CEnTro urbano
via inTErMuniCipaL DE inTEGração



EsTação inTErMoDaL
LiGação CoM o CEnTro urbano
via inTErMuniCipaL DE inTEGração



EsTação inTErMoDaL
LiGação CoM o CEnTro urbano
via inTErMuniCipaL DE inTEGração



Visão: dar liberdade de escolha ao cidadão 
de como se mover em todas as direções e sentidos

via MuniCipaL DE inTEGração

Transporte coletivo 
intermunicipal

Transporte 
individual

Central 
de serviços

Transporte coletivo 
municipal



 já CoMEçou

próxiMos passos

Comitê de 
gerenciamento do 

projeto em operação

Contratação de 
empresas para 

execução

Conselho consultivo 
em instalação 

Comunicação digital 
dando transparência 

às ações



2016 2020 FuTuro

Ações em Saúde 
e Turismo

Distrito de Inovação Sistema de 
Mobilidade



A rota para o futuro começa aqui


