


PROGRAMA LIDERA RIO

OBJETIVO:

Contribuir para a promoção do desenvolvimento integrado e
sustentável, na geração de emprego e renda a partir dos pequenos
negócios, por meio do fortalecimento do papel dos gestores públicos e
lideranças como agentes de transformação da sociedade.

PÚBLICO-ALVO
Gestores públicos e lideranças privadas e do terceiro setor envolvidas no

esforço de planejar e implementar programas que fomentem o

desenvolvimento dos municípios.



No Brasil não há uma cultura de transformar

governantes em gestores públicos. Até mesmo no nível

técnico da administração pública faltam pessoas

preparadas para gerir os recursos públicos de forma

eficiente, gerando entraves ao desenvolvimento.

CRISE DE GESTÃO 



O Rio de Janeiro passa pela maior crise da sua história, 

resultado da recessão econômica, retração nas atividades 

da indústria de O&G, queda da arrecadação e déficit 

previdenciário, destacando as ineficiências do Setor 

Público em seus diversos níveis. 

CRISE NO RJ



Com o protagonismo cada vez maior dos municípios na

gestão e entrega dos serviços públicos ao cidadão, os

servidores e administradores municipais se tornam os

elementos mais importantes para reverter esse quadro

rumo ao desenvolvimento econômico

CAMINHOS E SAÍDAS



FORMAÇÃO DE LÍDERES PÚBLICOS 
COM FOCO EM RESULTADOS

Proporcionar aos líderes públicos municipais do Estado do Rio de Janeiro um programa
avançado de capacitação e mentoria de lideranças para execução de ações estratégicas,
auxiliando-os no desenvolvimento de projetos que potencializarão mudanças
transformadoras em seus municípios, com o objetivo de alavancar o desenvolvimento
econômico, alinhados com os eixos abaixo.



Desenvolve líderes públicos 

empenhados em promover 

mudanças transformadoras por 

meio da eficácia da gestão e 

melhoria da qualidade das 

políticas públicas. 

As iniciativas do CLP têm um 

propósito: preparar os líderes 

públicos para implementar 

políticas públicas de maneira 

ética e eficiente. 

O Instituto República é uma 
ONG de caráter 

independente, que tem como 
objetivo investir na 

valorização e qualificação de 
pessoas que trabalham e 

colaboram com os governos 
no Brasil.

PARCEIROS ESTRATÉGICOS



DESAFIOS DO
PROGRAMA



ETAPAS DO PROGRAMA 



ETAPAS DO PROGRAMA

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS MUNICÍPIOS | POTENCIAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO CURTO E MÉDIO 

PRAZOS E QUESTÕES LOGÍSTICAS. 

Série 1

Set 17 – Abr 18

Série 2

Maio 18 – Nov 18

Série 3

Out 18 – Jun 19

Mesquita
Nova Iguaçu

Niterói
São Gonçalo

Maricá
Nova Friburgo

Petrópolis
Três Rios

Paty do Alferes
Duque de Caxias
Volta Redonda

Porto Real
Resende

Piraí
São Pedro da Aldeia

Itaboraí

Cabo Frio
Silva Jardim

São Francisco do 
Itabapoana
Quissamã

São João da Barra
Campos

Porciúncula
Bom Jesus do Itabapoana



PREMIAÇÃO
• Será criada uma banca para a premiação

• Será realizado um evento de premiação na cidade do Rio de Janeiro em 
julho/2019 com a presença de prefeitos e participantes do Lidera Rio 3

• Serão premiados:
• 1) O melhor projeto por município
• 2) O melhor projeto por pilar
• 3) O melhor projeto do Lidera Rio 3

• Critérios de premiação:
• Relevância do projeto
• Resultados efetivos para população e seu impacto na gestão pública
• Inovação da abordagem
• Replicabilidade em outros municípios

• Prêmio: Placa para o prefeito e para a equipe 

• Projeto vencedor apresenta durante o Lidera 4

• Todos os alunos que tiveram uma participação > 75% ao longo de todas as 
fases do programa receberão um certificado de conclusão



Possuir AUTONOMIA 
e PERFIL DE 
LIDERANÇA e estar 
empenhado em 
promover mudança 
de impacto.



RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA

• Prefeito deve participar do 
programa em pelo menos 3 
momentos: Priorização dos 
projetos e duas reuniões de 
monitoramento.

• Definir uma pessoa como 
ponto focal, para facilitar 
cobrança de prazos e 
entregas

• Enviar mensalmente um relatório do 
andamento do projeto aos Prefeitos

• Garantir uma banca avaliadora na 
sexta reunião de monitoramento.



“ AÇÃO É A CHAVE 

FUNDAMENTAL PARA TODO 

SUCESSO”

- PABLO PICASSO


