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VISÃO DE FUTURO
Pernambuco, um lugar melhor para trabalhar e melhor para viver 

PREMISSAS

Responsabilidade, Transparência 
e Controle Social

Ciclo Integral de Gestão, com Foco 
em Resultados

Disposição para o diálogo com a 
Sociedade

QUALIDADE DE VIDA – UMA VIDA MELHOR PARA TODOS OS PERNAMBUCANOS

Pacto pela Educação - Ofertar 
educação de qualidade para todos, 

com foco na qualificação profissional

Pacto pela Saúde – Ampliar a oferta e 
a qualidade de serviços de saúde

Pacto pela Vida – Reduzir 
continuamente a criminalidade no 

Estado

Universalizar o acesso à água e ao 
esgotamento sanitário

Promover a cidadania, combater as 
situações de desigualdade social e 

ofertar oportunidades para o esporte, 
lazer e cultura

Melhorar a habitabilidade e a 
mobilidade

O ESTADO DO FAZER – CAPACIDADE DE GERAR RESULTADOS PARA TODOS OS PERNAMBUCANOS

Alcançar uma gestão pública eficaz, através do aprimoramento 
contínuo do Modelo de Gestão, da valorização do servidor e da 

manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico

FOCOS PRIORITÁRIOS

Estratos mais vulneráveis da 
população

Interiorização do 
desenvolvimento e da ação do 

Estado

Consolidação das bases para um 
novo Ciclo de Desenvolvimento 

Econômico

NOVA ECONOMIA - OPORTUNIDADES PARA TODOS OS PERNAMBUCANOS

Promover o desenvolvimento rural 
sustentável

Promover a sustentabilidade 
ambiental

Promover o desenvolvimento 
econômico, com foco na geração de 

empregos e na economia do 
conhecimento

Aumentar e qualificar a infraestrutura
para o desenvolvimento

COPA 2014 – Preparar  e mobilizar o 
Estado para receber  os jogos da Copa 

do Mundo
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