
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

VIDAS PRESERVADAS   

ETAPA II 
 

 





Vamos relembrar ! 

- Diagnosticando a temática no 
município; 

- Mapeando a rede;  
 

 
 

 





 



 

 

SOBRE PLANEJAR  



 

•  ETAPAS DO PLANEJAMENTO: PREMISSAS 

ESTRATÉGICAS  

• ETAPAS DO PLANEJAMENTO: TRABALHO 
INTERSETORIAL  



 



 



 



 

 
                                         O QUE É INTERSETORIALIDADE?  

 

Significado de Intersetorial 

Adjetivo 

 

Que se efetiva ou se desenvolve entre dois ou mais setores; que 
compreende mais de um ramo, domínio, subdivisão ou 
seção. 

Que envolve mais de uma divisão ou subdivisão de um órgão 
público ou de uma empresa responsável por um serviço ou 
assunto específico: reunião intersetorial de gestão pública. 

 

 

 



Assim, a intersetorialidade é um instrumento 

estratégico de otimização de saberes, 

competências e relações sinérgicas, em prol 

de um objetivo comum e prática social 

compartilhada, que requer pesquisa, 

planejamento e avaliação para realização de 

ações conjuntas. 

 











Interagindo .... 

• Leitura dos casos reais 

• Estudo de caso em grupo 

• Construção de fluxo e 
encaminhamentos  

• Apresentação  



ETAPAS DO 
PLANEJAMENTO: 
DETALHAMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO  



Roteiro para elaboração do plano:  
1 – APRESENTAÇÃO  
 
2 – MARCO LEGAL  
 
3 – MARCO LÓGICO       
 
4 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA/JUSTIFICATIVA  
 
5 – MAPEAMENTO DA REDE    
 
6 – LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS E POTENCIALIDADES  
 

O que é a temática  

Fundamento legal do plano   

Realidade a ser 
trabalhada    

Dados e indicadores 
Por que?  

Quem ? Onde? E como podem 
ajudar ?   

Fundamento  
doutrinário/científico   

DIAGNÓSTICO  



7 - OBJETIVO GERAL ( FINALÍSTICO) 
 
8 - OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 9 - QUADRO DETALHADO DAS AÇÕES: 
OBJETIVO/AÇÕES//INDICADORES/METAS/ PRODUTOS 
  
 10 - MATRIZ DO PLANO OPERACIONAL:  
AÇÕES/PRODUTO/CRONOGRAMA 
 
11- FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 
  
12 -  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 



OBJETIVOS: 
 
GERAL 
Identificar o resultado que se quer atingir.  Focaliza e sintetiza 
a transformação global que se pretende promover na situação 
enfrentada pelas ações do PLANO. 
 
ESPECÍFICOS 
Os objetivos específicos são aqueles relacionados ao objetivo 
geral que contribuirão para a alteração global da situação 
enfrentada através das ações que o PLANO irá desenvolver 
junto ao público alvo. Estão necessariamente articulados ao 
Objetivo Geral 



• PROBLEMATIZANDO: 

 

Diretamente ligado ao objetivo geral  

Diretamente ligado aos objetivos 
específicos   

Diretamente ligado às ações / 
indicadores  e metas  



• PROBLEMATIZANDO: 

 

Diretamente ligado às ações / 
indicadores  e metas  

grande números de 
suicídios no município  

Fomentar e fortalecer ações 
e estratégias de prevenção 
ao suicídio no município   

- Situações de violações de 
direito (Billing, violência 
sexual; trabalho infantil ... ; 
- Situações de transtornos 
metais na população;  

- Promover ações de inclusão e igualdade 
social; 

- Realizar campanhas educativas sobre a 
importância da valorização da vida;  

-    Fortalecer o atendimento de saúde 
mental no município;  



- QUADRO DETALHADO DAS AÇÕES: 
OBJETIVO/AÇÕES/INDICADORES/METAS/ 
PRODUTOS 
  
 
- MATRIZ DO PLANO OPERACIONAL:  
AÇÕES/PRODUTO/CRONOGRAMA 

 



MEDINDO RESULTADOS  

A administração correta de um PLANO implica na 
construção, monitoramento e avaliação de 
indicadores e resultados determinantes 
determinante para a credibilidade e a 
conseqüente continuidade das ações 
implementadas.  



 

 

METAS                definição de termos   QUANTITATIVO 

                           e  de PRAZO  do que se quer 

                                       realizar.  

É O ALVO! O PROPÓSITO, AQUILO QUE SE PRETENDE 
ALCANÇAR  



• INDICADORES DE IMPACTO:  

Mede os objetivos do Projeto. Se de fato o projeto 

alcançou seu propósito. (quantitativo atingido – 

mensurado por meio de % ou nº absoluto) 

 

• INDICADORES DE RESULTADO: 

O alvo desse indicador são as ações/atividades. Mede se 

as ações e atividades realmente aconteceram 

(qualiquantitativo - mensurado por meio de % ou nível)   

 



 
MONITORAMENTO  E AVALIAÇÃO 

Eficiência e Eficácia  

 
EFICIÊNCIA               RESULTADO - avalia como se faz e a qualidade do 
que foi feito. Avaliação qualiquantitativa  

 

EFICÁCIA              IMPACTO – avalia até que ponto se alcançou 
determinado resultado, independente de como se chegou a ele. Aqui 
medimos o grau de atingimento dos resultados. Avaliação 
quantitativa 



Objetivo  Ações  Indicador 
de 
impacto 

Indicador 
de 
resultado  

meta Produto  Prazo/cro
nograma  



Objetivo  Ações  Meios de 
verificação  

Recursos 
/orçamento  



 
Políticas Públicas - Passos para realizar  

   
  1. Planejamento Intersetorial  
 
  2. Mobilização e Busca Ativa 
 
  3. Comunicação  
 
  4.Prestação de Serviço  
 
  5. Institucionalização  
 
  6. Resultado Final  
 

Com quem planejar? 

Como Informar? 

Para quem ? 

O que vamos fazer? 

Como continuar fazendo ? 

O que alcançamos ? 



 
 
 
Ação  

Primeiro  
Passo  

Segundo 
passo   

Terceiro 
passo   

Planejamento intersetorial  

Mobilização e busca ativa  

Comunicação 

Prestação do serviço  

Institucionalização  


