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A criação da Agência de Desenvolvimento e suas atividades de extensão
visam construir um processo de mobilização social, econômica, cultural,
política e ambiental em prol da qualidade de vida da população litorânea
do estado do Rio Grande do Sul. Diante disso, justifica-se a importância
de oferecer serviços com vistas ao planejamento e a gestão em nível
local e regional, assessorando as coletividades (públicas e privadas) na
busca de soluções compatíveis com as necessidades e particularidades
da sociedade em seus espaços territoriais, por meio de atividades de
extensão e do desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão.
Trata-se, portanto, de um programa que visa favorecer regionalmente a
experimentação criativa com uma nova modalidade de compartilhamento
de saberes e experiências envolvendo pesquisadores, gestores e
cidadãos. Para a construção da Agência de Desenvolvimento, no primeiro
momento, está sendo realizada a identificação e o mapeamento dos
principais atores sociais e instituições públicas e privadas interessadas no
desenvolvimento da região. Posteriormente, será realizado um evento em
conjunto com os atores sociais identificados, assim como com as
instituições de fomento e a sociedade, com o propósito de apresentar os
objetivos e perspectivas da Agência. Neste evento, será buscado efetivar
parcerias para prestar serviços de extensão e desenvolver projetos que
visam promover o desenvolvimento da região litorânea. Na perspectiva de
organizar um cronograma de ações, foi definido um calendário para o ano
2019-2020 com algumas previsões de datas. Conforme o andamento das
atividades, novos projetos e ações serão inseridos dentro do programa
para os anos subsequentes. Os serviços pretendidos para a Agência são
os listados a seguir: 1-Realizar consultoria e assessoramento a órgãos e
empresas públicas e privadas quando da elaboração de documentos
técnicos produzidos em equipes multidisciplinares. 2-Captar recursos
públicos e privados mediante a elaboração de projetos junto às entidades
de fomento. 3-Identificar e propor soluções para os problemas que
tangem à questão do desenvolvimento junto a entidades representativas
da sociedade civil organizada. 4 - Diagnosticar e identificar os problemas
que afetam o desenvolvimento. 5 - Programar estratégias de
planejamento e gestão em curto, médio e longo prazo por meio de ações
concretas. 6-Gerenciar programas e projetos de desenvolvimento em
escalas local e regional. 7- Atuar como coordenadora de equipes
multidisciplinares e formadora de lideranças profissionais. 8- Promover
ações interativas e participativas entre o poder público e a sociedade

local. 9- Elaborar planos, projetos e programas de políticas públicas. 10Confeccionar pareceres e perícias. 11- Propor e subsidiar ações ligadas
ao planejamento e ao ordenamento territorial regional. 12- Gerir os
recursos dos fundos de desenvolvimento.

