
1921.1 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

l. HISTÓRIC^2^A£RIACÃQ^^COMPETÊNCIAS

Lesislacão Atua/izada e Shitese das ComDetências

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN - empresa pública de direito privado, instituída pela Lei n° 4.54S, de 10/12/1964, constituída sob a forma
de Sociedade por Acões, integra a Administração Indireta do GDF é vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, tendo por finalidade
estatutária:
l. Realizar e promover pesquisas e estudos económicos, sociais, demográficos, cartográficos, georreferênciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do
Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do planejamento governamental, de programas para o desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e de outras áreas de influência do território distrital; disseminara conhecimento e as informações resultantes das
pesquisas e estudos realizados, atinentes a área de competência da Companhia;
2. Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de subsidiar os processos decisórios governamentais
3. Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas e para a preparação de planos e programas do governo;
4. Analisar, identificar e diagnosticaras problemas estruturais, económicos, sociais, urbanos e ambientais do Distrito Federal, da RIDE a de outras áreas de influência do
território distrital, fornecendo elementos técnicos, visando a elaboração de medidas saneadoras pêlos órgãos competentes;
5. Articular e pro.mover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e conhecimentos com instituições públicas e privadas, nacionais a internacionais;
6. Produzir e organizaras informações sociais e económicas, relativas ao território do Distrito Federal;
7. Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - SISPLAN e oferecer subsídios de apoio ao Sistema de Infomações Territoriais e Urbanas
do Distrito Federal - SITURB;
8. Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e da iniciativa privada, contratar com órgãos e entidades públicas ou
privadas, sen/iços e estudos, bem como/ realizar concursos, respeitada a legislação pertinente.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores Atividade-Meto (Com cargo
em comissão)

AtivkIade-Fim (Com cargo
em comissão)

Ativklade-Meio (Sem cargo
em comissão)

Atividade-Fim (Sem cargo em
comissão)

Total

Efetivos do GDF 53 35 275 21 384

Comissionados sem vínculo
efetivo

13 34 o o 47

R.equisitados de órgãos do
GDF

l 3 o o 4

Requisitados de órgãos fora
do GDF

l o o o l

Estagiários o o 13 18 31

Menor Aprendiz/Projeto
Jovem Candango o o o o o

Tercelrizados (FUNAP) o o o o o

Outros - especificar o o o o o

Subtotal 68 72 288 39 467

(-) Cedidos para outros
órgãos

o o 148 16 164

Total Geral 68 72 140 23 303

2, REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentaria e Financeira

Açâo/Subtítuka Lei Despesa
Autorizada Empenhado | Liqukiado

3069 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E
GEOGRÁFICAS

o 10140,00 o o

0003 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRAFICAS"
DISTRITO FEDERAL

o 10140,00 o o

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS 799442,60 487936,32 [64000,40

0007 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SOCIOECONÔMICAS, URBANO E AMBIENTAIS E DE POLÍTICAS
PÚBLICAS-DF ENTORNO o 699442,60 487936,32 64000,40

0008 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DISTRITO FEDERAL o 100000,0 o o

TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 0,00 809582,60 487936,32 | 64000,40

3069 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS

0003 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRAFICAS--DISTRITO FEDERAL

l - ANUÁRIO ESTATÍSTICO:

Catálogo de informações coletadas pela CODEPLAN de várias entidades da administração pública e entidades de interesse. Longa série históhca com mais de 30 anos de
informações.(Atividade contínua com atualizaçâo anual)

2 - SIEDF/InfoDF:

Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal - Ferramenta para organizar e visualizar informações geoestatísticas de entidades e órgãos do governo. O
sistema possui as seguintes ferramentas agregadas e foram desenvolvidas as seguintes atividades em 2019:(Atividade contínua^ painéis de atualização mensal^

2.1 - GEOCODE:

Serviço de geolocallzaçâo de endereços. (Atividade continua, atualizaçao anual)

Atlvidade em andamento: atualizaçao de endereços com base nas informações cedidas por CEB, CAESB, SEDUH e CORREIOS.

2.2 - COBERTURA DA TERRA:

Série histórica com 30 anos de análise da cobertura da terra do DF. Possui 9 classes de identificação.
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Atlvidade em andamento: atualizaçâo com informações de 2018.

2.3 - BRASÍLIA METROPOLITANA: (Atividade cantina, atuallzaçao bianual)

Pfataforma de visualização de dados da área metropolitana de Brasília - AMB

Atividades em andamento: desenvolvimento de nova interface e atualizaçao de dados com informações das pesquisas PMAD e PDAD 2017/2018.

2.4 - PESQUISA SIEDF: (Atividade continua, atualizaçao bianual)

Ferramenta de BI com os dados da PMAD e PDAD. Exibe as informações de forma tabular, gráfica e mapas.

Atividades em andamento: atualização com informações da PMAD e PDAD 2017/2018.

2.5 - MONITOR DO MERCADO DE TRABALHO - MMT: (Atividade contínua, atualização mensal)

Indica as oscilações do mercado de trabalho, lista as top 10 profissões, tanto em queda quanto em melhoria. Utiliza dados do CAGED.

Atlvidades em andamento: atualização da base com os últimos dados do CAGED.

2.6 - GEOSERVIÇO:(Atividade continua, atualização anual)

Serviço de visualização de imagens de satélite e ortofotos fornecidos pela Terracap.

Atividade em andamento: atualizaçao com dados de 2016 a 2018.

2.7 - CATÁLOGO DE IMAGENS - CODEPLAN:(Atividade continua, atualizaçao mensal)

Plataforma com todos os dados geográficos produzidos pela CODEPLAN.

Atividades em andamento: atualizaçao com os últimos dados da cobertura arbóreo-arbustiva.

2.8 - PAINÉIS ESTATÍSTICOS: (Ativldade continua, atualizaçao anual)

Dashboards dinâmicos montados a partir das informações dísponibilizadas pêlos órgãos e entidades da administração pública do DF.

Atividades em andamento: atualização com os últimos dados fornecidos.

2.9 - BRASÍLIA - DF EM DADOS: (Atividade continua, atualizaçao anual)

Nova Plataforma do InfoDF com os indicadores da ISO 37120.

Atividades em andamento: atualização com os últimos dados fornecidos. Meta de completar todos os indicadores da norma conforme acordado com as Secretarias e
Órgãos do DF.

3 - GEOINFORMAÇÃO: (Atividade contfnua)

Estudos (• Eixos de expansão DF; • Evolução das manchas urbanas 2010 a 2019: Sol Nascente, Arniqueiras, Arapoangas; • Reconfiguração temtorial SIA; •
Processo densificaçao Condomínio Mansões Colorado; • Área de atendimento dos conselhos tutelares; • Representação de informações do transporte de alunos
subsidiados pelo governo; • Métodos mensuraçao fluxo pessoas; • Extraçao vias OSM; • Série histórica de ocupação Alto da Boa Vista)

Participação em reuniões, eventos e treinamentos ( • Projetos intemos: • Lacen; * Expo Smart City; • Projeto DF Data; • Curso Tableau; * Curso Rais/Caged; •
Sidra IBGE)

Mapeamentos e levantamento de dados ( • População rural e núcleos rurais por RA; • Série histórica de ocupação das novas RAs; • Percurso blocos de Carnaval;
• Identificação de bairros; • Histórico de ocupação municípios PMAD 2010-2019; • Residências do Setor Habitacional Primavera; • C.A. Lago Norte; • Altiplano Leste

Elaboração de mapas (• Internos: Codeplan; • Externos: Administrações, Secretarias, Câmara, UnB)

Elaboração treinamento de QGIS (• Estagiários; • Técnicos; • UnB; • Seduh)

Validação de dados (• Esgoto a céu aberto; • Equipamentos públicos saúde, segurança, educação e lazer; • Endereços CNEFE; • Cobertura Arbórea Arbustiva; • RA
correspondente endereço carroceiros)

Contribuição textos (• NT Novas RAs; • NM Projeçoes Populacionais; • Projetos Pesquisa ACT FAP; • Relatório Cobertura Vegetal Natural e Reflorestada)

Treinamento QGIS (Estagiários; Técnicos; Alunos pós UnB; Seduh)

Atendimento a demandas da Ouvidoria

Atualização e manutenção das informações do banco de dados geo e Catálogo de Mapas

Seleçao, aquisição e tratamento de imagens de satélite de diversas plataformas

4 - PRODUÇÃO DE INDICADORES: (Ativldade contínua)

Para InfoDF - indicadores da ISO 37120;

Para InfoDF - indicadores para paneis económicos e urbanos;

Para Brasília Metropolitana - PDAD 2018 (para DF e todas RAs) e PMAD 2017 e 2018 com relação aos 17 distritos/municípíos.

Indicadores socioeconômicos: fndice de Gini, Palma, taxa de analfabetismo, renda média domiciliar per capita, razão de renda (decil9/decill e dedl8/decil2),
proporção de pessoas com baixa renda (1/2 SM por pessoa), p orporçâo de crianças em situação domiciliar de baixa renda (<= 12 anos) e proporção de idosos residentes
em domicílios na condição de outro parente.

5 - PDAD 2013, 2015 E 2018: (Atividade continua)

Cálculo dos domicílios do Censo 2010 para embasar novo fator de expansão para PDAD 2013 e 2015 (domicílios);

Calcular novos fatores de expansão, simufação por estimador do tipo razão e pela utilização da projeçâo populacional para PDAD 2013 (moradores^ 2015
(moradores) e 2018 (domicílios e moradores).

6 - PMAD 2018 E 2019; (Atividade contínua)

Definição dos Planos Amostrais da PMAD 2019;

Participação no processo de elaboração dos questionários;

Seleção das amostras para PMAD 2019;

Apoío/checagem às atividades de colefca;

Estruturação e crítica da base de dados para cada RA (PDAD) ou município (PMAD);

Expansão dos resultados da amostra;

Trabalho na geolocalizaçao de endereços;

Produção das estatísticas para a divulgação dos resultados e atendimento de demandas diversas;

Geração de tabelas para relatório para Águas Lindas de Goiás;

Geração de tabelas para relatório para Cocalzinho de Goiás;

Geração de tabelas para relatório para Pe. Bernardo;

Geração de tabelas para relatório para Planaltina de Goiás;

Geração de tabelas para relatório para Valparaiso de Goiás; ^ 'Y ^
<>
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Crítica e geração das tabelas da pesquisa no setor Santa Luzia na cidade Estrutural;

Critica e geração das tabelas da pesquisa no setor Paranoá Parque;

Crítica e geração das tabelas da pesquisa no setor R.iacho Fundo II;

Cálculo do Índice de Ginl para os municipios da PMAD 2017 e 2018.

7 - PED: (Atividade contínua)

Produção mensal das estatísticas e relatórios para divulgação dos resultados da pesquisa até o mês de setembro/2019, pois a PED está temporariamente
paralisada e voltará no Inicio de 2020;

Cálculo de dados amostrais da PED para subsidiar retorno da PED em 2020;

Participação nos encontros técnicos do Sistema PED;

Produção de dados para subsidiar IDECOM trimestral;

Demanda da Secretaria de Saúde com dados da PED DF;

Demanda sobre idosos com dados da PED DF;

Perfil dos Jovens no mercado de trabalho com dados da PED DF;

Demanda sobre empreendedorismo, apresentação;

Demanda sobre ocupados da área da saúde e educação;

Estudo sobre a estimativa de jovens que nem estudam e nem trabalham;

Demanda massa de renda de 2019 para GECON;

Demanda estimativas trimestrais da PIA, PEA de 2018 e 2019 para GEREM;

Demanda série histórica taxa de desemprego PED de 1992 a 2019;

Produção das estatísticas para estudos temáticos;

Boletim das mulheres 2019;

Boletim das empregadas domésticas 2019;

Demanda sobre o boletim dos negros 2019, complementaçao com a geração dos valores - novembro/2019;

Atendimento a demandas diversas relacionadas ao processamento dos microdados da PED;

Demanda de estudo sobre ocupados, desempregados, PEA e PIA trimestral (201S a 2019), demanda feita em mais de um penado;

Demanda de estudo sobre ocupados, desempregados, PEA e PIA semestral (2018 a 2019);

Demanda de estudo sobre ocupados, desempregados, PEA e PIA semestral, por grupo de renda;

Demanda de estudo de perfil de desempregados (raça/cor^ faixa etária, escolaridade) trimestral;

Demanda de estudo de perfil de desempregados (raça/cor, faixa etária, escolaridade) trimestral (2018 a 2019);

Demanda de estudo sobre jovens que nem estudam nem trabalham;

Demanda de estudo sobre ocupação de pessoas com 60 anos e mais;

Demanda de estudo sobre o número de autónomos por atividade;

Demanda de estudo sobre tempo médio que a pessoa está procurando emprego;

Demanda de estudo sobre o perfil dos inativos;

Demanda de estudo sobre ocupados por setor de atividade e posição na ocupação por grupo de renda;

Demanda de estudo sobre ocupados por setor de atividade e posição na ocupação por sexo e raça/cor;

Demanda de estudo taxa de desemprego por grupos de regiões administrativas.

Demais demandas dos estudos que apenas modificaram o período analisado

8 - PESQUISAS DIVERSAS / PRODUÇÃO DE ESTUDOS: (Atividade continua)

Sorteio de amostra de telefones pelo 156 para pesquisa de opinião sobre o Carnaval, abrangendo período anterior e posterior do evento;

Mineração da base do estudo de Carnaval;

Participação do plano de captação da pesquisa e no processo de elaboração do questionário do evento Brasília Capital Moto Week;

Amostragem/Plano amostrai: estudo sobre cadastro de empresas do DF - base Receita Federal;

Cálculo de amostra para o estudo sobre servidores socioeducativos por tipo de medida;

Cálculo de amostra para o estudo sobre servidores socioeducativos por tipo de especialidade;

Trabalho para identificar melhor alocação dos Conselhos tutelares nas 31 RAs;

Estudo perfil do estudante por RA e transporte até a escola. Base Educação - SEEDF;

Estudo sobre o Setor Primavera - ARINE e ARIS;

Estudo sobre Arniqueira sobre renda, habitantes (perfil) e domicílios;

Estudo sobre o Pôr-do-Sol sobre renda, habitantes (perfil) e domicílios;

Estudo INCRA-8 sobre renda, habitantes (perfil) e domicílios;

Estudo Brazlândia sobre renda, habitantes (perfil) e domicílios;

Estudo sobre déficit habitacional;

Estudo Estatística Scan DF - PNAD contínua em andamento;

Estudo sobre coleta seletiva e drenagem pluvial: participação no processo de elaboração do questionário, no plano de trabalho e plano amostrai (em

Estudo sobre os carroceiros - plano amostrai em andamento;

Trabalho na atualizaçao nas bases de endereços do DF em andamento;

Participação na elaboração da pesquisa dos terminais rodoviários do DF em andamento;

Demanda externa sobre perfil de Vila Planalto, domicilios;

Participação na elaboração da nota técnica da projeçao do DF;

ndamento);
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Cálculo da amostra da próxima PDAD;

Tipo de escola (público/partlcular) nas RAs e DF

Demanda externa sobre o setor central do Gama - Diácono Alencar;

Estudo sobre Areal, Arniqueira e Águas Claras Vertical, infraestrutura (água e energia), sexo, faixa etária e frequência escolar.

Pré-estudo para verificara viabilidade de realizar uma pesquisa sobre o Liquida DF.

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

0007 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SOCIOECONÔMICAS, URBANO E AMBIENTAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS-DF ENTORNO

- POLÍTICAS SOCIAIS

l - Apoio no Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060

A Codeplan apoiou a confecção do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 e foi a responsável por contribuir com a lista de indicadores nos eixos saúde, educação
e desenvolvimento social e com o mapeamento de tendências e condicionantes de futuro, dentro do horizonte 2035 e 2060, para os mesmos três eixos de atuação do
governo,

2 - Diagnóstico Social - PPA 2020-2023

A Codeplan contribuiu para a construção do Plano Plurianual 2020-2023 do Distrito Federal com o diagnóstico social distrital e com recortes por regiões administrativas. Os
dados utilizados para subsidiar o diagnóstico foram divididos nas seguintes seções: (i) Perspectivas Demográficas 2020-2025; (ii) Perspectivas Educacionais para o DF;
(iii) Perspectivas de Saúde para o DF; e (iv) Desigualdades no território do DF.

3 - A Natalidade no Distrito Federal entre 2000 e 2016: evolução e características

(Texto para Discussão e Sumário Executivo)

O estudo elaborado pela Dipos teve como objetivo central a sistematização de dados e evidências passíveis de contribuir para políticas públicas voltadas para a melhoria
da atenção à saúde materna e do recém-nascido no DF. Dentre os principais resultados do estudo, pode-se observar:

4 - Queda no número anual de nascimentos entre as residentes no DF entre 2000 e 2016: redução de 48 mil para 44,5 mil nascimentos anuais;

5 - Envelhecimento da estrutura etária das mulheres no momento do parto no DF: redução do número médio de nascimentos nos grupos etários de mães de 15 a 29 anos
e aumento no grupo etário de mães entre 35 a 49 anos;

6 - Diminuição do número de filhos por mulher no Distrito Federal: redução de 23%, passando de 2,19, em 2000, para 1,69 filho por mulher, em 2016;

7 - Grandes disparidades em relação ao recorte de raça/cor da mãe: em 2016, em tomo de 70% dos nascimentos no DF foram de mães negras e 30% de mães não
negras. Além disso, a frequência de mães adolescentes é quase três vezes superior entre as mães negras em comparação às não negras (14% contra 5,5%);

8 - Influência do nível de escolaridade da mãe: mães com maior escolaridade tendem a ter seus filhos com idades mais avançadas.

9 - Investimentos na Cultura: Quais são os retornos mensuráveis do Carnaval no Distrito Federal?

A Codeplan participou, em conjunto com a Diretoria de Estudos Socioeconômicos (DIEPS), da pesquisa que buscou compreender quais os retornos do Carnaval para o
Distrito Federal. No Relatório elaborado pela Dipos foram apresentados os principais resultados das entrevistas realizadas com as pessoas responsáveis pêlos blocos
fomentados no Carnaval de 2019, contemplados no Edital de Chamamento Público n° 19/2018 - Carnaval 2019, de apoio a atividades carnavalescas de rua do DF. As
entrevistas tiveram quatro eixos: (a) identificação do bloco, (b) historia e simbologia do grupo, (c) aspectos económicos e (d) avaliação da política e do evento do
Carnaval 2019.

Ainda que com algumas ressalvas, a avaliação geral da política para o carnaval praticada em 2019 por meio do Edital no 19/2019 foi boa ou muito boa (29,4% e 20,6%,
respectivamente) e mais de 85% dos proponentes pretendem pedir recursos ao GDF novamente. Entre os pontos identificados que ainda demandam melhoria estão
coordenação e articulação entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec) e demais órgãos envolvidos; diálogo da Secec com os blocos, e os aspectos
burocráticos/ financeiros e de planejamento para a realização do evento. Vários dos entrevistados também manifestam o interesse em canais mais abertos e acessíveis
para o diálogo e a construção conjunta do próximo edital.

10 - Pesquisa de Satisfação da Estratégia de Saúde da Família: comparação dos resultados do período 2017-2018

O objetivo da pesquisa realizada pela Codeplan foi o de avaliara implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Distrito Federal com a realização da Pesquisa de
Satisfação da Estratégia de Saúde da Família em 2017 e 2018. O relatório de pesquisa apresentou a comparação entre os resultados obtidos com a realização de duas
rodadas de entrevistas por telefone, em parceria com o call center da Central Única de Atendimento ao Cidadão.

Os resultados da pesquisa, em ambas as rodadas, demonstraram que as visitas domiciliares da equipe saúde da família mudam a perspectiva do beneficiário sobre o
sistema de saúde pública do Distrito Federal: quem recebeu a visita avalia melhor o sistema, usa mais a Unidade Básica de Saúde e avalia positivamente todos os
serviços de saúde recebidos. Entre cada 10 famílias visitadas, oito avaliaram de forma positiva o trabalho da equipe da Estratégia Saúde da Família, no ano de 2018.

Embora os resultados do estudo tenham sido divulgados parcialmente na gestão de 2018, em 2019 o estudo completo foi lançado no site da Codeplan após ampla revisão
e a transformação dos principais resultados do estudo em um Sumário Executivo para ampliar o alcance de divulgação e de disseminação dos dados.

11 - Violência Escolar- Estudo de caso na Escola de Ensino Fundamental

O estudo buscou investigar a percepção de alunos e de professores sobre violência no espaço escolar no Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns, localizado no Itapoã. A
ocorrência de episódios de violência foi relacionada às ocorrências de uso de drogas - lícitas e ilícitas. Observou-se que a violência no perímetro escolar é sentida pêlos
alunos, uma vez que o trajeto de casa até a escola é considerado perigoso.

Os espaços considerados mais seguros pêlos estudantes foram: i) dentro de casa e ii) dentro da sala de aula. Houve diferenças na sensação de segurança entre meninos
e meninas. Elas também se sentem mais seguras com a presença do Batalhão Escolar na porta da escola. Quanto aos tipos de violência, obser^ou-se que os meninos
tendem a sofrer mais violência física, enquanto as meninas sofrem mais violência sexual. No relacionamento com a direçao, professores e outros profissionais da escola,
a opinião dos alunos se mostrou homogénea e com boa avaliação. Sobre os professores, os resultados apontaram que eles tendem a percebera escola como um ambiente
violento e a associar essa condição ao território em que a escola está localizada. Para eles/ a violência intraescolar é reflexo do ambiente que eles vivem.

12 - Relatórios de análise de conteúdo e de dados do InfoDF

Lançado no dia 17 de setembro de 2019, a Codeplan apresentou nova versão para o Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal (SIEDF), agora com novas
funcionalldadas e nova denominação: InfoDF. Como integrante do Grupo Técnico Executivo do Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal - SIEDF, a Codeplan
elaborou relatórios contendo análises do conteúdo, da forma de apresentação e de disponibilização dos dados presentes na plataforma. Foram apresentadas sugestões de
alterações no portal referentes aos conteúdos relacionados às políticas sociais e às projeções populacionais.

13. Glossário de Caracterização R.egional e Territorial do Distrito Federal

O documento elaborado pela Codeplan compila diferentes cfassificações de temtórios utilizados pêlos diversos atores das políticas públicas do Governo do Distrito
Federal, para facilitar a interlocução dos pesquisadores da Codeplan com os diversos órgãos parceiros do GDF. O intuito é o de promover diálogo adequado às
necessidades dos órgãos e o de produzir evidências aderentes ao contexto territorial de cada um deles. A clareza sobre as diferentes classificações do território mostra-se
fundamental para um diálogo transparentes entres as partes do governo e para promover uma convergência de entendimentos, objetivos e aplicação de ações.

Pesquisas e estudos em fase de revisão e diagramaçao

14 - Indicadores Demográficos da RIDE - 2000/2010/2015

O estudo buscou lançar luz sobre um olhar demográfico e económico às distintas áreas da Região Integrada de Desenvolvimento Económico do Distrito Federal - RIDE.
Para alcançar tal objetivo, foi realizado um perfil demográfico através das mudanças na dinâmica da natalidade e mortalidade, para o total de municípios do Estado de
Goiás e de Minas Gerais e o Distrito Federal, que compõem a RIDE, para os anos de 2000/2005/2010/2015. Além disso, o estudo também detalhou a situação económica
de forma desagregada por municípios da RIDE por meio do Produto Interno Bruto - PIB para o ano de 2016.

15 - Projeção da mortalidade prematura por doenças crónicas não transmissíveis entre 2015 e 2030: uma análise para o Distrito Federal^ Brasil

O principal objetivo do estudo foi o de projetar a taxa de mortalidade prematura entre os anos de 2015 e 2030, apontando possíveis cenários para o cumprimento dos
ODS e do Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crónicas Não Transmissíveis (DCNTs) no Distrito Federal.

Ao final do estudo foi possível concluir que, ainda que as projeções dos níveis de mortalidade do IBGE prevejam uma queda acentuada dos riscos de morte entre 30 e
anos até 2030 no Distrito Federal, sob a perspectiva dos ODS o cenário tendencial não possibilitará o alcance do objetivo de diminuição de um terço na mortalidadi
prematura por DCNT. Para atingir esse objetivo, é fundamental considerar o cenário do Plano de Ações, e, sobretudo, pensar nas políticas de atenção e prevenção das
DCNT, principalmente entre as mulheres. . ^^) ^
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Tabela - Taxas específicas de mortalidade por sexo e idade padronizadas. DCNT. Plano de Açces. Distrito Federal, 2015-2030.

Fonte: Elaboração CODEPLAN.

16. Retratos Sociodemográficos PDAD 2018 - Perfil sociodemográfico da população jovem do Distrito Federal a partir de dados da PDAD 2018

Os Retratos Soclodemográficos PDAD 2018 são estudos temáticos e transversais elaborados pela Dlpos a partir de dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicilias
(PDAD) de 2018, realizada pela Codeplan. A nota técnica sobre juventude buscou apresentaras principais características sociodemográficas da população jovem (15 e 29
anos) do Distrito Federal a fim de fornecer informações que permitam conhecer quem são os jovens que vivem no território distrital e subsidiar o planejamento de
políticas governamentais voltadas para essa população.

Dentre os principais achados, constatou-se que o grupo de jovens do Distrito Federal, de modo geral, apresenta as seguintes características: 25 a 29 anos (34,3%), negro
(61,8%), solteiro (85,4%), residente em um domicilio composto por casal com filhos (55,2%) e residente em território de renda médla-balxa (47,1%). Ainda, destaca-se,
que 24% das jovens são mães e que as jovens trabalham em média 8/4 horas por semana a mais que os jovens do sexo masculino com ativídades domésticas.

17. Retratos Sododemográficos PDAD 2018 - Análise da população jovem do Distrito Federal na PDAD 2018 - Educação, trabalho e renda

O estudo objetivou trazer uma caracterização da população jovem do Distrito Federal nas temáticas de educação, trabalho e rendimento, a partir das informações da
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2018, realizada pela Codeplan.

A pesquisa demonstrou que a formulação de políticas públicas que possam lançar um olhar específico sobre a permanência dos jovens na escola de maneira adequada à
faixa etária, assim como a participação dos jovens no mercado de trabalho representa um importante desafio no Distrito Federal. Essas políticas precisam ser integradas
entre as áreas de educação, trabalho e planejamento, aliadas a estratégias eficientes de gestão pública.

Outro enfrentamenfco necessário deve ocorrer para o grupo de jovens que não estudam, nem trabalham (nem-nem), que retratam uma vulnerabilidade importante,
principalmente para aqueles de renda baixa e mulheres.

18. Retratos Sociodemográfícos PDAD 2018 - O perfil sodoeconomico e demográfico das mulheres do Distrito Federal: desigualdade. Inserção no mercado de trabalho e
cuidados com a casa e a família

O estudo teve como objetivo levantaras principais informações sobre o perfil sodoeconônníco e demográfico das mulheres do Distrito Federal, sua relação com o mercado
de trabalho, assim como a conciliação com os afazeres domésticos e cuidados com a família, de forma comparativa aos homens.

Para compreender melhor o perfil feminino do DF, de forma mais ampla e interseccional, ou seja/ levando em consideração os diversos perfis de mulheres, por níveis de
renda, raça/cor e escolaridade, opfcou-se por desagregar os dados da PDAD não apenas pela média do DF, mas também por Região Administrativa e pêlos quatro grupos
da Pesquisa de Emprego e Desemprego do DF (PED), os quais apresentam realidades bem distintas entre si.

19. Retratos Sododemográficos PDAD 2018 - O retraio e a situação de bem-estar das crianças no Distrito Federal

O estudo traça um panorama do perfil sociodemográfico das crianças (O a 12 anos) no Distrito Federal por meio das informações da PDAD 2018. O objetívo deste trabalho
é apresentar, de forma sucinta, informações sobre as crianças do Distrito Federal a partir dos seguintes pontos: i) aspectos demográficos; ii) aspectos relacionados à
educação; iií) aspectos relacionados à saúde; ív) condições de moradia; e v) o Índice de Bem-estar Urbano - IBEU para as crianças do DF.

Como resultados preliminares principais, a pesquisa evidenciou que o Distrito Federal possui 500.882 crianças com idade entre O e 12 anos. A maior proporção de crianças
em relação à população do DF está nas regiões administrativas de menor renda, que abrigam 8,4% das crianças do DF. As regiões administrativas com maior quantidade
de crianças são Ceilândia e Samambaia, que são também as mais populosas do DF. Sobre o acesso à escola, 72% das crianças estão matriculadas na rede de ensino do

20 - Retratos Sociodemográficos PDAD 2018 - A População Idosa do Distrito Federal

O objetivo deste estudo foi o de apresentar de forma sucinta informações sobre: i) o perfil da população idosa, com 60 anos ou mais; e ii) o Índice de Bem-estar Urbano
- IBEU-DF para as pessoas idosas do Distrito Federal. Para tanto, três eixos foram considerados para construir o retrato da população idosa:

Aspectos demográficos;

Aspectos de saúde e;

Ocupação, aposentadoria e rendimento.

Como resultados preliminares principais, a pesquisa evidenciou que a população idosa do Distrito Federal é de 303.017 pessoas. A maioria delas é do sexo feminino, com
idade entre 60 e 69 anos, residentes em Ceílândia, Plano Piloto e Taguatinga. Grande parte da população idosa que vive em R.As de renda média-baixa e renda baixa são
de raça-cor negra. No grupo de alta renda, 87,2% dos idosos possuem plano de saúde, enquanto no grupo de menor renda apenas 13,7% possuem esse sen/iço. 23,0%
dos idosos não estão aposentados e também não trabalham e se encontram, assim, em situação de maior vulnerabilidade. Os dados do IBEU-DF evidenciam que 65% da
população idosa do Distrito Federal vive em condições de bem-estar urbano médias ou ruins.

21 - Retratos Sociodemográficos PDAD 2018 - O perfil socioeconômico e demográfico dos negros do Distrito Federal: desigualdade e inserção no mercado de trabalho

Com este estudo pretendeu-se ilustrar o panorama recente sobre a desigualdade racial no Distrito Federal, de forma comparativa aos não negros, a partir da análise
transversal de temas essenciais aos estudos de estratificação social: perfil demográfico, escolaridade e trabalho.

Como resultados preliminares principais, obsen/ou-se que a população do Distrito Federal em 2018 era de 2.881.854 habitantes. Mais da metade dessa população (57,6%)
é composta por negros - 10,1% autodeclarados pretos, e 47,5% autodeclarados pardos. A maior parte da população negra reside nas regiões administrativas dos grupos
de renda baixa (69,6%) e média baixa (66,6%), enquanto apenas 33,1% da população dos grupos de renda alta é composta por pretos ou pardos.

22 - Retratos Sociodemográficos PDAD 2018 - Pessoas com deficiência no Distrito Federal: perfil, emprego e mobilidade urbana

O objetivo deste estudo é o de informar gestores públicos e a sociedade sobre o perfil, emprego e mobilidade urbana das pessoas com deficiências - PcD que vivem no
Distrito Federal, além de identificar demandas e oportunidades para ações do poder público, da iniciativa privada e/ou da sociedade civil.

Os resultados mostram que viviam no Distrito Federal 139.708 pessoas com alguma deficiência, o correspondente a 4,8% da população. A proporção de pessoas com
deficiência era maior nas R.AS de média-baixa e baixa renda, entre a população feminina e idosa. Os tipos de deficiências predominantes entre a população do Distrito
Federal eram a visual e motora/ respectivamente. Em termos de escolaridade e empregabilidade as pessoas com deficiência se encontravam em situação inferior à das
pessoas sem deficiência.

23. Nota Metodológica PDAD 2018 - Metodologia para o cálculo do Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu) do Distrito Federal

A nota apresenta a metodologia e os conceitos utilizados para o cálculo do Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu) para o Distrito Federal, utilizando dados da Pesquisa
Distrital por Amostra de Domicílio - PDAD, 2018. O Ibeu é composto por cinco dimensões que abordam aspectos da mobilidade, das condições ambientais e habitacionais,
da infraestnjtura e dos serviços coletivos.

O Ibeu do Distrito Federal ou Ibeu-DF por RA permite identificar e evidenciar a heterogeneidade entre os territórios e, com isso, cria condições para orientar as políticas
públicas para a melhoria do bem-estarda população para localidades onde as demandas são mais expressivas. A análise de um conjunto seleto e agregado de indicadores
viabiliza a observação das condições de infraestrutura implantadas e/ ainda, possibilita um olhar mais avançado, no qual são colocados em relevo os efeitos no bem-estar
percebidos pela população.

24. Projeções Populacionais para as Regiões Administrativas do Distrito Federal 2010-2020

A elaboração de estimativas e projeções populacionais por região administrativa jlo Distrito Federal tem papel basilar para o planejamento governamental distrital/
fornecendo subsídios para a ação estratégica do governo e para a implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Além disso, dispor de dados
populacionais detalhados por sexo e idade segundo R.A é imprescindível para que as ações públicas no território possam ser mais efetivas.

Por esse motivo, a partir do estudo realizado peta Dipos, foram apresentados indicadores demográficos que resumem e fornecem informações relevantes sobre a dinâmica
demográfica do Distrito Federal. Em síntese, para além do baixo incremento populacional projetado para a próxima década, os números apresentados pelas priyeções
populacionais apontam para o decresdmento da proporção de crianças e adolescentes de O a 14 anos em todas as regiões administrativas e para um crescn^ento
significativo da população idosa (de 60 anos ou mais) no Distrito Federal.

25. Um olhar sobre a violência contra o idoso no Distrito Federal - 2011 a 2017

Uma ação importante do poder público para enfrentar o problema da violência contra a pessoa idosa deve ser a de organizar uma rede de serviços e capacitar profissional;
de diversas áreas para identificação, prevenção e inten/ençâo em caso de violências sofridas pêlos idosos. Nesse sentido, para melhor subsidiar gestores para esse fim/ o
estudo elaborado pela Dipos procurou descreveras características dos idosos no DF, com 61 anos ou mais, que sofreram violações (sexo e grupo etário), e as violações
sofridas (tipo e volume de cada tipo de violação, relação do suspeito com a vítima, local da violação e relação do denunciante com a vítima). Essa descrição, de caráter
exploratório, se deu a partir dos dados sobre denúncias de violência contra o idoso coletados por meio do Disque 100/ entre os anos de 2011 e 2017, no Distrito Federal.

O estudo mostrou que o número de denúncias de violência contra o Idoso no Distrito Federal aumentou entre 2011 e 2017. Da análise do total de violações, depreende-se
que: í) quem mais sofre com essas violações são as mulheres; íi) os tipos de violação mais comuns são a negligência e a violência psicológica; iii) a maior parte das
violações acontece na casa da própria vítima e iv) na maioria dos atps de violação, o agente causador são os filhos ou outros familiares.

26. Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida - Paranoá Parque
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O relatório e o sumário executivo elaborados pela Codeplan apresentaram os resultados da pesquisa domiciliar realizada para avaliar a satisfação dos moradores do
Paranoá Parque em relação às suas novas condições de moradia. A pesquisa foi desenvolvida pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) em parceria
com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a partir de uma demanda da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), do extinto Ministério da Cidades.

No que diz respeito aos resultados encontrados foram observados que os respondentes apontaram como pontos negativos acesso a sen/íços públicos e privados. Como
pantos positivos, os respondentes apontaram melhoria nas condições de infraestrutura da sua residência e no acesso a equipamentos de lazei: No geral, a maior parte
dos moradores respondentes revelou intenção de permanecer no local.

Embora um resumo com os principais resultados do relatório do estudo tenha sido lançado no site da codeplan[1] na gestão de 2018/ em 2019 foi feita uma ampla
revisão do estudo e a transfomnaçao dos principais resultados do estudo em um Sumário Executivo para ampliara alcance de divulgação e de disseminação dos dados.

27. Educação Especial no Distrito Federal: um panorama da demanda e do atendimento

O estudo analisou o perfil da população com deficiência e do subgrupo de estudantes atendidos na rede de ensino do Distrito Federal. Para tanto, foi apresentado um
panorama da demanda e do atendimento educacional destinado às pessoas com deficiência no Distrito Federal e foram identificadas as características do processo de
inclusão educacional empreendido até então e orientado a partir da base legal e curricular.

Os dados apresentados neste estudo demonstraram que a rede de ensino do Distrito Federal, em cumprimento às exigências legais, tem ampliado o atendimento da
demanda educacional por educação especial. O atendimento ocorre, sobretudo, para os alunos matriculados no Ensino Fundamental^ com faixa etária até 14 anos (57%)
para todas as deficiências e em tempo parcial (95,2%). Além disso, o Distrito Federal tem expandido o atendimento dos alunos da educação especial em classes comuns,
sendo o percentual igual a 84%. Verificou-se também que a rede de ensino conta com 25 escolas-polo, distribuídas em 14 regionais de ensino destinadas ao atendimento
de alunos com altas habilidades e superdotaçao.

Por fim, os alunos têm à disposição recursos e instrumentos para acessibilidade como tecnologia assistiva e comunicação (braile, libras, comunicação tátil etc.), sendo
54,7% deles compostos por ledores, seguidos por transcrições (24,2%) e pelo tradutor de libras (13,7%), profissionais da leitura labial (3,4%), produção de provas
ampliadas (2,8%), provas em braile (1,2%) e intérprete (0,1%).

- ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS

l - Pesquisa Distrital por Amostra Domiciliar - PDAD

O último levantamento de campo da PDAD foi realizado em 2018. Neste ano de 2019 foram produzidos os relatórios analíticos de resultados da pesquisa, tanto para o DF
como um todo, como também para cada uma das 31 Regiões Administrativas. Realizamos divulgações de resultados por Unidade de Planejamento Temtorial - UTP e
disponibilizamos no site da Codepian os microdados da pesquisa.(Atividade contínua, com periodicidade bianual. Próximo levantamento de campo previsto para
2021) Ministramos cursos para manuseio do banco de microdados da PDAD, em excel e em "R". (Atividade realizda sob demanda) Procedemos ao recorte dos dados da
PDAD relativos ao Incra 8 e Vila Planalto, como elaboração das respectivas notas técnicas. (Atividade realizada sob demanda. Essa duas forma realizadas no segundo
semestre de 2019) Iniciamos trabalhos voltados à reponderaçâo das PDADs dos anos anteriores, compatibilizando com as projeçoes populacionais 2018.(Atividade pontuai
específica, realizada no segundo semestre de 2019)

2 - Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED

A Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED é um levantamento domiciliar contínuo, realizado mensalmente e que foi implantada no Distrito Federal em novembro de
1991, tendo como objetívo oferecer indicadores com vistas à elaboração de políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho.

A PED/DF foi realizada em 2019, mantendo a parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do
Distrito Federal - SEDESTMIDH e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconõmlcos - DIEESE.

A pesquisa foi realizada nos meses de janeiro a agosto de 2019, mês em que foi finalizado o contrato de 5 anos que a SEDESTMIDH mantinha com a empresa responsável
pela coleta de dados da pesquisa. A partir desse mês, iniciou-se um processo de revisão da abrangência da PED/DF, no sentido de ampliá-la também para os 12
municípios goianos periféricos ao Distrito Federal.

Desta feita, a Codeplan abriu processo lícítatório para contratação dos serviços de coleta de dados da pesquisa e outro processo de contratação do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sodoeconômicos - DIEESE, detentor da metodologia da PED. A retomada da coleta de dados da pesquisa está prevista para janeiro
de 2020. (Atividade contínua, com periodicidade mensal. Paralisada apenas durante o processo licitatório para contratação dos serviços de levantamento de campo)

3 -. Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios - PMAD - 2019

Para a realização da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios - PMAD 2019, foi contratada em agosto, após certame licitatório, empresa para realização da
coleta de dados, a qual teve início em outubro de 2019. A amostra totaliza 12.710 domicílios residenciais urbanos, localizados nos 12 municípios goianos circunvizinhos
ao Distrito Federal. Até meados do mês de dezembro já foram pesquisados perto de 3,5 mil domicílios. O término da coleta de dados está previsto para fevereiro de
2020.

Constltuem-se objeto de investigação da pesquisa, as áreas urbanas de 12 municípios goianos próximos ao DF, a saber: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade
Ocidental, Cristalina, Cocalzinho, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo António do Descoberto e Valparaiso de Goiás. ( Atividade continua,
com periodicidade bianual. O levantamento de campo iniciou em out./2019 e tem previsão de término em março de 2020.

4,- Produção de informes económicos de acompanhamento mensal, trimestral ou anual de indicadores económicos, quais sejam: IPCA, Pesquisa Mensal de Comércio
(PMC), Pesquisa Mensal de Serviços CPMS), IDECON-DF, Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED/DF), Pesquisa por Amostra Nacional de Domicílios Contínua Trimestral
(PNADCT). CAGED, etc. A produção desses informes vem ocorrendo periodicamente desde julho de 2017. Em 2019, a estimativa é de sido produzido 70 informes.
(Ativídade contínua)

5 - Produção de Boletim de Conjuntura do Distrito Federal, de periodicidade trimestral, que tem porobjetivo acompanhar o desempenho económico do DF, oferecendo uma
visão abrangente e racionalizada dos indicadores económicos disponíveis para o Distrito Federal. Em 2019, foram produzidos, divulgados e publicados 4 boletins.
(Atividade contínua)

6 - Realização de "Painel de Análises Económica - Conjuntura Económica do DF" - foram realizados 4 painéis que tiveram por objetivo apresentaras análises realizadas
pela gerência sobre o comportannento da atividade económica do DF. Os Painéis ocorreram em 12 de março, 18 de junho, 17 de setembro e 11 de dezembro. (Atividade
contínua)

7 - Produção de Notas Técnicas: (Atividade pontual)

a. Decomposição dos ganhos de Produtividade do Trabalho no Distrito Federal de 2006 a 2016 - Janeiro/2019

b. O perfil do comércio internacional de mercadorias do Distrito Federal entre 2008 e 2018 - Novembro/2019

8 - Produção de Textos para Discussão:(Atividade pontual)

a. TD 65 Algoritmo para Automatizar Previsões 2019 (Outubro/2019) - Autor: João Renato Leriplo

9 - Palestras: A CODEPLAN participou como palestrante de um Seminário e realizou uma apresentação internancional:

a. Seminário "O Cenário Brasil Brasília e as Políticas do Novo Banco de Desenvolvimento NDB-BRICS. Titulo: Conjuntura Económica Brasil e Distrito Federal - Nov/2019
(Atividade pontual)

b. Apresentação da CODEPLAN para estudantes e professores do Pardee Center for International Futures, na Universidade de Denver; Colorado, Estados Unidos da
America. Julh/2019 (Atividade pontual)

10 - Produção de relatórios para a SEPLAG: As análises e o monitoramento realizado pela GECON ao longo dos meses permitiram o desenvolvimento de expertise para
oferecer informações sobre a economia no DF. Nesse sentido, a Gecon produziu, atendendo solicitação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEPLAG), o Relatório de conjuntura económica do Distrito Federal - 2018 e Relatório de análise macroeconômica do Brasil - 2018. (Ativídade contínua)

11 - Manutenção do Blog de Economia do Distrito Federal: a concentração em um único endereço eletrônico de todas as publicações da Codeplan que se referer\ a
(Sen/iços e Comércio) contendo informações mensais para o DF de pesquisas do IBGconjuntura económica. Neste ano de 2019, foram desenvolvidos dois monitores

foram incorporados ao Blog. (Atividade contínua)

12 - Análise de preços; A Codeplan acompanha e sistematiza os dados dísponibilizados pelo IBGE, relativos ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e do Ír^áicè
Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, procurando avaliaras impactos da dinâmica do nível geral de preços sobre a economia do Distrito Federal. Ao longo do ano de
2019, foram produzidas as análises de resultado de dezembro de 2018 e de janeiro a novembro de 2019. Nesse sentido, quanto ao tema "índice de preços", foram
produzidos 12 boletins mensais sobre o IPCA de Brasília, 12 informes económicos sobre o IPCA de Brasília. Além disso, foram realizados 12 Painéis de Análises
Económicas - Comportamento dos preços, com divulgação do Boletim do IPCA-INPC em conjunto com a divulgação do Índice CEASA do Distrito Federal. (Atividade
contínua)

13 - Reunião "Conjunturas Económicas", de periodicidade semanal, que tem porobjetivo apresentarão Secretário de Estado de Economia e sua equipe, o comportamento
económico do DF, oferecendo uma visão abrangente e racionalizada dos indicadores económicos disponíveis para o Distrito Federal, e apresentaras análises realizadas
pela DIEPS, acerca da economia do Distrito Federal, em especial estudos de Finanças Públicas. Em 2019, foram realizadas por volta de 25 reuniões de diversos temas
económicos. (Atividade contínua)

14 - Produto Interno Bruto do Distrito Federal - PIB/DF (Atlvidade continua)
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A Codeplan é a responsável pefo cálculo e divulgação do PIB local, em parceria com o IBGE. O PIB mede, em níveis agregados, todos os bens e sen/iços finais produzidos
no país, nos estados e nos municípios, em determinado período. Atualmente é o principal indicador de acompanhamento da ativídade económica. O PIB do DF e dos
demais Estados da federação são divulgados segundo a aferição da Produção e da Renda, numa objetividade do projeto Contas Regionais de construção de um sistema
regional o mais completo possível. A Conta de Produção e a Conta da Renda são as duas primeiras de um conjunto de contas que estruturam um Sistema de Contas
Nacional ou Regional. Pela ática da produção são apresentadas estimativas do valor adicionado bruto poratividade económica, expressas em valor corrente e em volume
(taxa real), além do PIB a preços de mercado e PIB per capita. Pelo lado da renda, são apresentados os rendimentos obtidos no processo de produção de bens e serviços.
O conjunto desses resultados possibilita ao governo, às empresas e estudiosos efetuarem análises sobre a capacidade produtiva e competitiva da economia do Distrito
Federal. As bases de dados das Contas Regionais estão completamenfce integradas à série das Contas Nacionais do Brasil.

No âmbito do projeto "Produto Interne Bruto do Distrito Federal", executado anualmente, foram realizadas as seguintes atividades até 31 de dezembro de 2019:

15 - Solicitação e análise dos balanços contábeis de 2017 das empresas geradora e distribuidoras de energia elétrica, água e gás no Distrito Federal^ para construção dos
valores correntes do valor bruto da produção e consumo intermediário para a atividade económica Geração e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza
urbana do PIB-DF, enviados ao IBGE.

16 - Projeçâo do PIB-DF, a preço de mercado, para os exercidos de 2017 a 2022 para atender solicitação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Realizada em maio de 2019.

17 - PIB-DF 2017 - Análise dos resultados preliminares das atividades económicas.

18 - Participação da equipe no Encontro Nacional de Contas Regionais e PIB dos Municípios no período de 09 a 13 de setembro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro - RJ,
promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para analisar os resultados preliminares do PIB/DF de 2010 a 2017 e a série retropolada de 2002 a
2009 das Contas Regionais.

19 - Elaboração da publicação anual do Produto Interno Bruto do Distrito Federal - 2010-2017 e Série refcropolada 2002 -2017.

20 - Elaboração de relatório referente ao desempenho económico do DF em 2017 para composição da publicação anual das Contas Regionais do Brasil - IBGE.

21 - Divulgação online do PIB/DF 2010-2017 e Série retropolada 2002-2017, em 14 de novembro de 2019.

22 - Divulgação do PIB da RIDE/DF 2017, em evento conjunto com o IBGE, em 13 de dezembro de 2019.

23 - Índice de Desempenho Económico do Distrito Federal - IDECON (Atividade continua)

O IDECON-DF consiste em um indicador de acompanhamento trimestral da atividade económica local ao longo do ano, fornecendo informações sobre a expansão,
estabilidade ou contraçaq da economia do Distrito Federal, expressa pela variação da estimativa do volume produzido em cada trimestre, em relação à estimativa de igual
período do ano anterior É elaborado pela Codeplan com o objetivo de preencher a falta de informações atualizadas do desempenho da economia local, dada a defasagem
da divulgação dos resultados das Contas Regionais do Distrito Federal, relativas ao PIB/DF. A metodologia tem por objetivo produzir um índice síntese da produção de
curto prazo no Distrito Federal. Com a divulgação do IDECON - DF na periodicidade trimestral, a sociedade brasiliense conta com indicadores atualizados da produção,
possibilitando subsidiar tomadas de decisões por parte do governo, setor privado e demais atares, na promoção do crescimento e desenvolvimento da economia local.
Trata-se de relevante instrumento para subsidiara planejamento governamental, assim como o planejamento empresarial.

Até 31 de dezembro de 2019 foram realizadas as seguintes atividades:

- Cálculo do Idecon-DF referente ao 4° trimestre e ao acumulado no ano de 201S em comparação com os mesmos períodos de 2017. Divulgado em março
de 2019.

- Cálculo do Idecon-DF referente ao 1° trimestre de 2019 em comparação com o mesmo trimestre de 2018. Divulgado em junho de 2019.

- Cálculo do Idecon-DF referente ao 2° trimestre e 1° semestre de 2019 em comparação a iguais períodos de 2018. Divulgado em setembro de 2019.

- Cálculo do Idecon referente ao 3° trimestre de 2019, na comparação com igual trimestre do ano anterior, divulgado em dezembro de 2019.

- NT Sol Nascente/Pôr do Sol - Nota Técnica "Sol Nascente/Pôr do Sol- Um retraio demográfico e socloeconômico"

Apresentação de dados socioeconômicos e demográficos da proposta de nova RA. ATIVIDADE CONCLUÍDA ATÉ JUNHO/2019

- NT Amiqueiras - Nota Técnica "Arniqueíras/Areal- Um retrato demográfico e socioeconômïco"

Apresentação de dados socioeconômicos e demográficos da proposta de nova RA. ATIVIDADE CONCLUÍDA ATÉ JUNHO/2019

-TD Avaliação - Texto para discussão n° 61 "Performance e Eficiência do Gasto Público no DF no Contexto Nacional"

Mensurara performance e a eficiência do gasto público das UFs, com foco no DF, a partir de indicadores de performance do setor público. ATIVIDADE
CONCLUÍDA ATÉ JUNHO/2019

24 - Boletim de Finanças Públicas

Monitorar continuamente os dados de finanças públicas do DF, viabilizando a manutenção do blog de conjuntura. (Atívidade contínua)

25 - -Análise de texto/extraçao de opinião dos cidadãos - Nota Técnica "Ouvidoria Geral do DF: uma análise dos comentários da população"

Análise das manifestações dos cidadãos para a Ouvidoria Geral do DF. (Atívidade concluída até junho/2019)

26 - Mosaico orçamentário (Atividade em andamento)

Criação de uma plataforma para consulta e visualização dos gastos do GDF por funçao/subfunçao.

27 - Análise do Setor vestuário - Nota Técnica "Setorde vestuário do Distrito Federal: uma análise do penado recente" (Atividade concluída até junho/2019)

28 - Análise do Carnaval - Arrecadação - Nota Técnica "Arrecadação Tributária no Carnaval do Distrito Federal" (Ativídade concluída até junho/2019)

Análise do retorno financeiro do carnaval aos cofres públicos do DF.

29 - Análise Carnaval - Redes Sociais - Nota Técnica "Avaliação do carnaval por meio da Mídia Sociais". (Atividade concluída até junho/2019)

Análise da percepção do carnaval nas redes sociais sobre o carnaval do DF.

30 - Análise Carnaval - 156 - Nota Técnica " Pesquisa de Percepção do Carnaval do DF: uma abordagem via Central telefónica (156) (Atividade concluída até junho/2019)

Análise da percepção dos sen/iços públicos durante o carnaval com base nos foliões e não-folioes

31 - Atualizaçâo do repositório de Finanças Públicas (Atividade continua)

Seleçâo dos dados presentes nos relatórios da SEE e sistematização para seu uso como base de dados.

32 - Reunião de Economia e Finanças (Atividade continua)

Reunião semanal com o Secretário da SEE/DF para acompanhamento da conjuntura económica do Distrito Federal - Trabalho de assessoramento económico.

33 -Template Nota Técnica e Texto para Discussão em LaTex (Atividade continua)

Adequação, conforme solicitações da Ascom, da formatação do template de Nota Técnica e Texto para Discussão em Overleaf (LaTex) para otimizaçao dos produtos
internos da Codeplan.

34 - Avaliação do Ensino Integral (Atjvidade suspensa)

Avaliação da educação integral sobre indicadores educacionais no Distrito Federal.

35 - Agenda de análises de eficiência (Atividade em andamento)

Avaliação de serviços fundamentais à população do Distrito Federal - foco em saúde e educação - com o suporte metodológico da UnB, buscando metodologias replicáveis
a outros serviços e localidades.

36 - Acesso aos registros administrativos das Notas Fiscais Eletrõnicas (Atividade em andamento)

Análises de efeitos encadeados de investimentos/ estudos setoriais/ avaliações de impacto de políticas/ monitoramento da atividade económica.

37 - Grupo de estudos em Finanças Públicas (Atividade em andamento) \\ / ?/
Coordenar rodadas de debates entre especialistas/estudlosos/interessados em finanças públicas. Os tópicos devem abranger desde modelos teóricOÊ de política fiscal até
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hot topics como reformas da previdência e tributária e regras fiscais. O objetivo é de orientar o debate subnadonal e levantar pontos de atenção à política pública
distrital.

38 - Questionário geração de emprego e renda (Atividade em andamento)

Construção de questionário para avaliação de políticas de geração de emprego e renda promovidas pelas secretarias de estado. Formular e encaminhar questionário,
baseado no Guia de Avaliação Ex-Ante (IPEA) com intuito de reuniras informações disponíveis e respectivos indicadores de monitoramento.

39 - Liquida DF - Questionário (Atividade em andamento)

Construção de questionário para avaliação do programa Liquida DF. Formular e encaminhar questionário, baseado no Guia de Avaliação Ex-Ante (IPEA) com intuito de
reuniras informações disponíveis e respectivos indicadores de monitoramento.

40 - FGTS - Impacto do Saque Imediato no Distrito Federal (Atividade em andamento)

Avaliação do Impacto do Saque Imediato sobre o consumo do DF. Simulação do impacto dos resgates utilizando elasticidade-renda e descritivas sobre inadlmplência e
dados correlates.

41 - Nota Técnica - Informalidade no Distrito Federal (Projeto em andamento)

Traçar um perfil da economia informal no DF.

42 -Turismo no Distrito Federal (Atividade em andamento)

Apresentar um breve perfil do turismo no DF.

43 - Mensuração do fluxo de pessoas nos terminais de ônibus do DF (Atividade em andamento)

Desenvolvimento de metodologia para o cálculo do número de pessoas que circulam nos terminais de ônibus do DF. A iniciativa piloto é que sejam utilizadas as cameras
de segurança da Rodoviária do Plano Piloto e aplicar um algoritmo de contagem de pessoas.

44 - Pesquisa de Percepção ADASA (Ativídade em andamento)

Em resposta a uma demanda da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), se estabeleceu uma parceria para o desenho
de uma pesquisa de percepção relativa aos serviços de drenagem urbana e resíduos sólidos do demandante. O trabalho envolve o desenho da pesquisa desejada,
estudando-se a melhor forma de realizá-la (possivelmente através de pesquisa mista, realizando entrevistas domiciliares a domicílios de maior vulnerabilidade e
entrevistas telefónicas para os demais), bem como o cálculo e realização de sua amostragem. A responsabilidade quanto à elaboração da análise dos resultados ainda
está em análise. O será delimitação das regiões de maior vulnerabilidade, o cálculo da amostra necessária para atender aos objetivos do trabalho, a definição da melhor
metodologia e a amostragem da pesquisa.

45 - Participação no GT - PEF (Atividade em andamento)

Participação no Grupo de Trabalho incumbido de apresentar Plano de Ação para recuperação da capacidade de pagamento do Distrito Federal, criado mediante portaria da
Secretaria de Economia e com duração de 60 dias.

46 - Contribuição para o Cerrado Digital - Grupo Inteligência de Mercado CAtividade em andamento)

Elaboração de relatório setorial sobre o setor de TIC no Distrito Federal e RIDE com o objetivo de dar subsfdios em termos de dados à rede Cerrado Digital.

47 " Pesquisa de percepção sobre o uso exclusivo da W3 Sul para pedestres (Ativjdade em andamento)

Duas sequências de correspondências informativas para as quadras residenciais e comerciais da região de abrangênda do bloqueio da W3 Sul com QR. code + URL + link
na página da Codeplan que direciona para enquete sobre a percepção do morador/domicílio sobre a iniciativa; seguidas de pesquisa por telefone, condicionada à
disponibilidade da ferramenta, objetivando a implantação de Feira aos sábados, na W3 sul.

URBANO E AMBIENTAIS

l- Obsen/atório de Boas Práticas

Identificação e visibitizaçâo de experiências exitosas/ buscando construir um conhecimento que possibilite dar subsídio a políticas públicas que impactem positivamente
na melhoria dos seguintes aspectos; planejamento territorial; regularização fundiária; déficit habitacional; mobilidade; infraestnjtura; saneamento básico; conservação e
qualidade ambiental; licenciamento ambiental; gestão da água e energia limpa. Projeto iniciado em Novembro de 2019.

2 - Atlas do DF 2020

Elaboração de conteúdo com atualizaçao de mapas e informações, tradução de textos para inglês e espanhol e contratação dos sen/iços de diagramaçao e impressão para
versão impressa. Conclusão prevista para Abril de 2020.

3 - Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT

Apoio a elaboração de diagnóstico para Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUH.
Conclusão prevista para 2021.

4 - Participação na Rede de Governança Metropolitana do IPEA

Elaboração dos componentes A, B e C dos relatórios de 2019 da Rede de Governança Metropolitana;

Participação no Seminário de Rede de Governança Metropolitana na América Latina. Concluído em Dezembro de 2019.

5 - Game do circuito turístico do DF - 1a Fase

Desenvolvimento de aplicativo mobile que proporciona ao usuário uma forma gamificada e interativa de experienclaro passeio turístico no Distrito Federal. Após o 1° Ciclo
de desenvolvimento 3 protótipos foram apresentados pêlos alunos do UNICEUB (imagens abaixo) tendo sido exitosa esta primeira fase do plano de trabalho com a
instituição parceira. Conclusão prevista para Julho de 2021.

6 - Estudos de Caracterização Urbana e Ambiental de 12 Municipios da Periferia Metropolitana do DF - PMAD 2017/18

Conduida a Caracterização Urbana e Ambiental dos 12 Municípios da Periferia Metropolitana do DF. Concluído em Outubro de 2019.

7 - Planejamento Estratégico Distrito Federal 2019-2060

Subsídios para o Planejamento Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, concluido em Março de 2019.

8 - Seminário "Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Regional Integrado"

Degravaçao completa de todas as mesas que ocorreram no seminário, concluído em Agosto de 2019

9 - Elaboração de Texto Introdutório do PPA 2020-23

Texto de Contextualizaçao do PPA 2020-2023, concluído em Julho de 2019.

10 -. Artigo - Big Push para a Sustentabilidade - CEPAL/ONU

"O fechamento do Lixao da Estrutural e a Inclusão dos catadores de materiais recicláveis na cadeia formal de tratamento de resíduos sólidos no Distrito Federal", Agosto
de 2019.

Resumo elegível para publicação da ONU, aguardando publicação.

11 - Ciclo de reuniões com Secretarias para Lançamento da Plataforma Brasília DF em Dados

Acompanhamento e pactuaçao de envio de informações, mais de 30 reuniões, para composição da Plataforma Brasília DF em Dados e Certificação de Brasília no WCCD -
World Council of City Data (ISO 37120)

12 - Sumário Executivo

Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios 2017/18. Conclusão do estudo de caracterização urbana e ambiental de 12 municípios da periferia metropolltan'a'.do DF -
http://www.codepla n.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Sum%C3%Alrio_PMAD.pdf

13 - Síntese
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http://www.codeplan.df.gov.br/wp-Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Regional Integrado
content/uploads/20l8/03/Sintese_Seminario_Desenvolvimento_RegionaLWEB.pdf

14 -Texto para Discussão

Aplicativo de Circulação de Cargas Perigosas - Proposta de Desenvolvimento de aplicativo de acompanhamento do deslocamento de cargas perigosas no DF -
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/TD-66-Aplicativo-de-circula%C3%A7%C3%A3o-de-cargas-perigosas-nas-rodovias-do-DF-ACIRCARPE-DF-
2019.pdf

15 - Sumário Executivo

Consumo de Água do Distrito Federal por Região Administrativa - http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Sum%C3»AAlrio-Executivo-Consumo-de-
%C3%81gua-do-Distrlto-Federal-por-Regi°/oC3%A3o-Administrativa.pdf

16 - Texto para Discussão

Transporte de Cargas no DF - questões e desafios - http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/TD-53-Transporte-de-Carga-no-Distrito-Federal.pdf

17 - Nota Técnica

Região Metropolitana do Distrito Federal - Subsídios Técnicos para a sua criação - http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/NT-Regi%C3%A3o-
Metropolitana-do-Distrito-Federal-Subs%C3%ADdIos-pa ra-sua-cria%C3%A7%C3%A3o.pdf

0008 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL

Não iniciada por morosidade no processo licitatório

0009 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - DISTRITO FEDERAL

Anulada por Emenda Modificativa n° 01/2019

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indrcador UnMadi
índice
mais

Irecente
Apurado [Periodicidade iDesejadoj

1° Ano 2° Ano 3° Ano
|Desejado|Desejado|Desejado|Ak:ançado|Alcançado[Akançado]Ak:ançado

4° Ano [ l» Ano l 2° Ano l 3° Ano l 4° Ano Fonte

[1445 - ESTUDOS E
IPESQUISAS DE
INATUREZA SOCIAL,
IECONÔMICA,
'DEMOGRÁFICA E
CARTOGRÁFICA

UNIDADE 14 |31/01/2015|ANUAL 112 |20 121 22 12 S3 41 47
[CODEPLAN/
IDIEPS/ UO
132201 / OE 3

pustificativa; 2016 - Foram realizadas 12 (doze) estudos, pesquisas e diagnósticos anuais de natureza social, económica, demográfica, cartográfica e georeferendadas,
[para avaliação das políticas de desenvolvimento econômico;pesqulsas na área de economia, comércio, serviços. Indústria, turismo, trabalho, cadias e setores produtivos
locais, desenvolvimento e vocações económicas regionais e locais, demografia e indicadores económicos para o planejamento e promoção do desenvolvimento do DF e di

IRIDE.
[2017 - A Empresa não somente alcançou como ultrapassou em 3 (três) o quantitativo de Estudos e Pesquisas Socioecnômicas realizados no decorrer do exercício,
[resultado de esforço conjunto e dedicação da equipe que compõe a atual gestão.
|2018 - Com a reformulação da PDAD e a terceirização do IEL para a realização dos serviços de coleta de campo, a Companhia realizou a pesquisa PDAD na 31 RAs do DF.
jAmpliando as pesquisas para a Região Metropolitana, a Companhia realizou a PMAD em 5 municípios (Aguas Linda de Goiás, Planaltina de Goiás, Cocalzinho, Padre
[Bernardo e Valparaiso de Goiás). Acrescente-se à PDAD e PMAD, o PIB/DF, IDECON e o Anuário Estatístico, totalizando 41 pesquisas realizadas.
J2019 - Em 2019, foram realizados 47 (quarenta e sete) estudos e pesquisas de natureza social, económica, demográfica e cartográfica, destinados ao planejamento do
IGoverno do Distrito Federal, implementação de políticas públicas e promoção do desenvolvimento do DF e RIDE. A Empresa não somente alcançou o número desejado de
|22 (vinte e dois), como superou em mais 15(quinze) no quantitativo previsto/desejado. A aproximação da Codeplan aos órgão do GDF, resultou no aumento de demand;

no resultado.

.447- ESTUDOS E
'ESQUISAS URBANO E
AMBIENTAIS

IUNIDADE |5 131/01/20151ANUAL |5 Is 18 18 16 118 12 117
ICODEPLAN/
IDEURA/ uo
132201 / OE 3

lustificativa: 2016 - Equipe reconstituída e Gestão determinada. Foram realizados 5 (cinco) estudos, pesquisas e diagnósticos anuais na área de planejamento urbano,
lesenvolvimento sustentável, meio ambiente, política fundiária, habitação, transporte e mobilidade urbana, para avaliação das políticas urbanas e ambientais.
;017 - Os resultados alcançados em estudos e pesquisas urbano e ambientais, ao ultrapassar em mais que o dobro o quantitativo previsto inicialmente, demonstram que
Companhia, em seu processo de reestruturação, tem aumentado, significativamente, o número de informações disponibilizadas ao GDF, para implementação de

lolíticas públicas.
:018 - Estudos urbanos e ambientais, foram realizados em sete municípios da Área Metropolitana de Brasília: Cidade Ocidental, Alexânia, Novo gama. Santo António do
lescoberto, Luziânia, Cristalina e Formosa/ além das seguintes pesquisas: Caracterização Urbana e Ambiental da Unidade territorial UPT Norte, Caracterização Urbana e
imbiental de Planejamento Territorial da UPT Leste, Caracterização Urbana e Ambiental de Planejamento Territorial da UPT Central Adjacente l e Central Adjacente 2.
019 - Em 2019 a Codeplan realizaou 17 (dezessete) estudos e pesquisas urbano e ambientais, O resultado alcançado, superando em 9 (nove) estudos o desejado,
ecorre da aproximação da Codeplan às Secretarias do GDF, resultando no aumento da demanda e na ampliação significativa dos trabalhos realizados.
446 - ESTUDOS,
iNÁLISES E
,COMPANHAMENTO DAS
OLITICAS SOCIAIS DE
.OVERNO

UNIDADE '12 [31/01/2015|ANUAL 13 11 12 12 9 14 116 127
ICODEPLAN/
IDIPOS / uo
[32201 / OE 3

lustificativa: 2016 - Mudanças na gestão da unidade responsável, cargo do diretor vago e evasão de técnicos requisitados/ levaram ao não alcance do índice desejado.
oram realizados 9 (nove) estudos, pesquisas e diagnósticos anuais para avaliação das políticas sociais implemantadas, nas áreas de saúde, assistência social,
;ducação, cultura, transferência de renda, inclusão produtiva, agricultura familiar, segurança alimentar, direitos humanos e segurança pública, qualidade de vida, pobreza,
lesïgualdades etc...
017 - A Companhia ultrapassou a previsão de estudos e pesquisas realizadas em Políticas Sociais, tendo alcançado 14 (catorze) estudos e pesquisas realizadas. Tal
isultado decorre de esforço e dedicação da equipe de técnicos e gestores.
018 - Na área de Estudos de Políticas Sociais, a Companhia realizou 16 pesquisas e estudos, conforme a seguir: Violência de Género e Desconstrução de Crenças,
iatisfaçao dos Beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, II Plano Distritaf de Políticas para Mulheres, Satisfação Estratégia de Saúde da Família no DF, Um Olhar
[obre a Violência Contra o Idoso no DF 2011 a 2017^ Projeção da Capacidade de Leitos Hospitalares, Planos Setoriais, Educação em Perspectiva, Busca Ativa de Crianças
ia Educação
019 - Em 2019 a Codeplan desenvolveu 27 (vinte e sete) estudos , análises e acompanhamento das políticas sociais de governo. A Companhia ultrapassou o índice
esejado em face de uma política de aproximação da Empesas aos órgãos do GDF, resultando no aumento da demanda e, como consequência/ no índice alcançado tão
•presentativo.

449 - MANTER E
iPERACIONAFt A
;NTRAL ÚNICA DE

.TENDIMENTO
ELEFONICO DO
ÍOVERNO DE BRASÍLIA

ILIGAÇÕESI
IREC/
ATEND

|230.000[31/01/2015|MENSAL 1150.000 1230.000 1230.000 1230.000 186.068 [394.898 Í302.549 o
'CODEPLAN/
GECAC/UO
32201 / OE 3

istifkativa: 2016 - Sistema de atendimento ao cidadão melhorado. Foram atendidas 186.068 ligações telefônica/mês, através das Centrais 156, 160/ 162 e 192, visando
•estar informações sobre procedimentos dos diversos serviços prestados pelo governo de Brasília, bem como, registros de reclamações, sugestões e denúncias.
17 - O Sen/iço de Atendimento ao Cidadão, mantido sob a coordenação da Codeplan, tem sido objeto de crescente demanda por parte do cidadão residente no Distrito
:deral e da R.egiao adjacente. Em 2017, passou a ser usado, complementarmente, como instrumento nas pesquisas da Codeplan (Pesquisa por telefone - CATI), para
versos órgãos do GDF, como a Secretaria de Segurança Pública, Serviço de Limpeza Urbana, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Fazenda e outros, elevando o
imero de ligações.
118 - O Sen/lço de Atendimento ao Cidadão passou a ser responsabilidade da SEPLAG, em virtude do Decreto n° 38.952, de 26 de março de 2018, sendo que suas
Ividades se mantiveram na Codeplan até Julho/2018. O número de 302.549 ligaçoes/mês, recebidas/atendidas, refere-se à média do período jan/jul.
119 - As ativldades da Central de Atendimento ao Cidadão do Governo do Distrito Federal, foram transferidas para a SEEF/DF desde 2018, em decorrência de decreto
ivernamental.

'02 - PLATAFORMAS E
:STEMAS DE
IFORMAÇÕES

STATÍSTICAS E
:OGRÁFICAS

UNIDADE [2 |30/06/2015|ANUAL 12 |2 |2 110 12 112 ICODEPLAN/UO
132201/OE 3
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Indicador Unidade
índice
mais

Irecente
Apurado IPeriodicidadel|Desejado|Desejado|Desejado|

l» Ano l 2° Ano l 3° Ano
Deseja do|Afcançado|Akançado|Akançado|Ak:ançado|
4° Ano l 1° Ano l 2° Ano I 3° Ano l 4° Ano

Fonte

IJustificativa: 2017 - l. Portal "Brasilia em Números (melhorias) A ferramenta ganhou novas aplicações e um novo modelo de gestão; 2. Portal "Brasília em Mapas" A
Iferramenta abrigará todas as plataformas de dados espaciais disponíveis na Codeplan; 3. Geocode; 4 Codeplan Web; 5. Morar Bem; 6. Questionários Codeplan; 7 Monitor
|do Mercado de trabalho; 8 Geoserviço (ortofoto); 9 API SIEDF; 10 Brasilia Metropolitana; e, PROCULT.
[2018 - Com a reesfcruturação e redefinição do Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal - SIEDF, a plataforma do sistema de informações do GDF passou a
|ser única, incorporando as outras duas "Portal Brasília em Números" e "Portal Brasília em Mapas". Deste modo, as demais ferramentas de dados espaciais, antes
;ncorporadas pelo Portal Brasília em Mapas, em 2017, também fazem parte do SIEDF. Consequentemenfce, o número apresentado como alcançado, será igual ao desejado
!"2".
|2019 - O InfoDF continua a aprimorar suas plataformas, além de receber novas. Em 2019 foram mantidas/aprimoradas e instaladas, conforme abaixo: l. Brasília DF em
|dados;2. Brasília Metropolitana;3. Monitor de mercado de trabalho;4. GEOCODE;5. Cobertura da Terra;6. GEOSERVIÇO;7. CodeplanWebS. Catálogo de mapas;9.
iQuestionários codeplan;10. API InfoDF;!!. InfoDF (novo portal);12. GEOCODE API

1445 - ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÓMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA ; Durante o exercício de 2019, foram desenvolvidos 47 (quarenta e
sete) estudos e pesquisas de natureza social, económica, demográfica e cartográfica.

1447 - ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS Durante o exercício de 2019, foram desenvolvidos 17 (dezessete) estudos e pesquisas urbano e ambientais.

1446 - ESTUDOS, ANALISES E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE GOVERNO - Durante o exercício de 2019, foram desenvolvidos 27 (vinte e sete) estudos,
análises e acompanhamento de políticas sociais de governo.

1449 - MANTER E OPERACIONAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÓNICO DO GOVERNO DE BRASÍLIA - Em virtude de deccreto governamental, a coordenação
das ativídades da Central Única de Atendimento Telefónico do GDF, foram transferidas para a então SEEF/DF, em decorrência do Decreto 38.952, de 26 de março de 2018.
1702 - PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - Plataformas disponíveis: l. Brasília DF em Dados; 2. Brasília Metropolitana; 3.
Monitor de Mercado de Trabalho; 4. GEOCODE; 5. Cobertura da Terra; 6. GEOSERVIÇO;

7. Codeplanweb; 8. Catálogo de Mapas; 10 API InfoDF; 11. InfoDF (novo portal); 12. GEOCODE API.

6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Execução Orçamentaria e Financeira

Açâo/Subtítulo Lei Despesa Autorizada | Empenhado | Lkfuidado

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 15600,00

0031 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CODEPLAN-DISTRITO FEDERAL o 15600,00 o o

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 0,00 15600,00 0,00 0,00

Açao não iniciada.

6228 - FAMÍLIAS FORTES

Execução Orçamentaria e Financeira

Açao/Subtítulo Lei f Despesa Autorizada | Empenhado [Liquidado

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS o 250000,0 141999,0 o

0010 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISA-DISTRITO FEDERAL o 250000,0 141999,0 o

TOTAL - 6228 - FAMÍLIAS FORTES 0,00 250000,00 141999,00 0,00

0010 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - DISTRITO FEDERAL

Açao empenhada. Contrato aditivado com a empresa prestadora do serviço de coleta de dados.

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentaria e Financeira

Açâo/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada

Empenhado j Liquklado

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3182000,00 810917,96 1810917,96

0019 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-PLANO
PILOTO .

o 3182000,00 810917,96 810917,96

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14536000,00 9286983,42 | 9286983,42

0045 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANE-IAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO .

o 14536000,00 9286983,42 9286983,42

TOTAL-0001 -PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 0,00 I 17718000,00 | 10097901,38 | 10097901,38

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

0019 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .

- Refere-se ao pagamento, pela Codeplan, de sentenças judiciais trabalhistas. Em 2019 foram executadas 36 ações trabalhistas contra a Codeplan.

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENI2AÇÕES E RESTITUIÇÕES
0045 - RESSARCIMENTOS, INDENI2AÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .

- Refere-se ao pagamento de indenizações trabalhistas aos empregados que aderiram ao PDV em 2017. Em janeiro de 2019 eram 79 empregados recebendo indenizações
pelo PDV. Refere-se também à ressarcimentos a órgãos públicos, em razão da cessão à Codeplan, de servidores, cuja formação é adequada às atlvldades desenvolvidas
pela Companhia.

6003- GESTÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentaria e Financeira

Açao/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada

Empenhado Liquidado

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 503900,00 394665,20 1394665,20

0044 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-
PLANO PILOTO .

o 503900,00 394665,20 394665,20

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS o 11295,0 6829,89 6829,89

0033 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .

o 11295,0 6829,89 6829,89

2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO o 370100,00 268502,59 229836,62

0007 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO o 370100,00 268502,59 229836,62

^ft

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 288180,00 I 268884,0 268884,0

0043 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

o 288180,00 268884,0 268884,0

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 57119,00 o

J^ ÀM-J
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Açao/Subtftulo Lei Despesa
Autorizada

Empenhado Liquidado

0035 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .

o 57119,00 o o

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL o 98855575,26 [95723618,62 | 94271370,61

0042 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . | O 98855575,26 95723618,62 94271370,61

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES o 12546407,56 10862198,88 10305080,10

0039 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-
PLANO PILOTO .

o 12546407,56 10862198,88 10305080,10

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS o 3913601,35 3563479,09 3321776,85

0104 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO .

o 3913601,35 3563479,09 3321776,85

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES o 46800,00 14608,20 14608,20

0033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . |0 46800,00 14608,20 14608,20

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 46800,00 19050,0 16050,0

0029 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-
PLANO PILOTO .

o 46800,00 19050,0 16050,0

TOTAL-6003-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA 0,00 116639778,17 111121836,47 108829101,47

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

0044 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .

Recursos oriundos do Banco do Brasil (R.$500.000,00) através de repasse à Codeplan, realizado pela SEPLAG DF, foram utilizados na aquisição de computadores (62) e
equipamentos de audio, vídeo, impressoras e notebook (20) destinados à sala de monitoramento do InfoDF, bem como, aos técnicos responsáveis pela implantação e
manutenção do sistema.

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

0042 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .

Dada as características das atividades da Companhia, voltadas às pesquisas e estudos, sociais, urbano e ambientais e de políticas públicas, o seu corpo técnico é
representado por pessoal portador de alto grau de formação técnico/profissional. São, na sua maioria, técnicos com especialização, mestrado, e doutorado. Assim, o custo
maior verificado na execução das atividades finalistas está concentrado no Programa que absorve as despesas com a folha de pessoal.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

l. Articulação para captação de projetos, recursos e parcerias

Como parte dos esforços da Codeplan de se consolidar como um locus de pesquisas de excelência, a Empresa ampliou a sua ínterlocuçao com diversos atares
governamentais e nâo-governamentais que atuam no Distrito Federal ou em âmbito nacional. A nova gestão mapeou órgãos e instituições pertencentes ao Governo e ao
ecossistema de pesquisa social com o objetívo de apresentara portfolio de produtos da Companhia e prospectar novos projetos, pesquisas e possibilidades de parcerias.

Partindo da premissa de que os problemas e gargalos das políticas distritais somente podem ser compreendidos a partir de uma Interlocuçao qualificada com os órgãos do
GDF, em 2019 buscou-se ampliar as parcerias infcragovernamentais. Para tanto, foi realizado um mapeamento das ações governamentais e foram feitas rodadas de
conversas com as Secretarias do GDF para identificação de problemas de políticas públicas junto aos gestores.

Além disso, os laços entre Codeplan e FAP-DF foram estreitados a partir da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a instituição. Levando em consideração que,
desde a sua fundação, a FAP tem entre suas competêndas apoiar a difusão e a transferência de resultados de pesquisa, assim como o intercâmbio de informações
científicas e tecnológica. O Acordo possibilita a apresentação à FAP de demandas de pesquisa para que sejam financiadas pelo fundo, com a utilização dos instrumentos
jurídicos da FAP para contratação de pessoas físicas.

Até o momento, os seguintes projetos serão realizados com a parceria da FAP-DF: (i) Politicas Baseadas em Evidências; (ii) Síntese de evidências sobre fomento à
pesquisa e à inovação; (iii) Índice de Governança e Gestão da FAPDF e da Codeplan; e (iv) Diagnóstico do perfil dos jovens no Distrito Federal.
Ainda dentro do esforço de qualificara capacidade de diálogo e de oferta de pesquisas, assessorias e avaliações da Codeplan, em 2019 a Companhia percorreu o gabinete
de diversos deputados distritais visando estreitar os laços da Codeplan com a Câmara Legislativa do DF e para levantar recursos para as pesquisas a serem realizadas na
nova gestão. Como resultado dessas iniciativas, a Codeplan obteve sua primeira emenda parlamentar para custeio de pesquisa, também a primeira da história da
Empresa, e uma parceria com a E-Legls para a realização do curso sobre Políticas Baseadas em Evidências.

As seguintes pesquisas foram encomendadas por membros do legislativo local:

- O sistema socioeducativo

Foram destinados 250 mil reais para a realização de pesquisa inédita no GDF sobre as diferentes trajetórias dos adolescentes no sistema socioeducativo. A pesquisa será
supervisionada metodologicamente pela Codeplan e a quantia vai financiara contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta de dados, que será
responsável por aplicar questionários e realizar entrevistas em unidades do sistema socioeducatívo do Distrito Federal.-

Empregabílidade de Pessoas com Deficiência no Distrito Federal

Foram disponibílizados 82 mil reais para a realização de pesquisa inédita no GDF que buscará investigar quais são as dificuldades inerentes ao mercado de trabalho que
dificultam a inserção das pessoas com deficiência. A pesquisa será supervisionada metodologicamente pela Codeplan para contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de análise de dados secundários e coleta de dados primários permeio de entrevistas com pessoas com deficiência e representantes de empresas
do Distrito Federal.

2. Acordos de Cooperação Técnica

2.1. ACTs vigentes

ACT n° 02/2019 - Secretaria de Justiça e Cidadania

Data de assinatura: 13/09/2019.

- Data de vigência: 16/09/2023.

Objeto: Realizar, de forma conjunta
sodoeducativo/ às próprias atribuições
trabalhador.

;ntre Codeplan e Sejus/DF, diagnóstico da percepção de sen/idoras e servidores do sistema socioeducativo quanto BO sistema
às condições de trabalho que podem influenciar sua saúde, para aprimorar estratégias de capacitaçao e cuidados com a saúde do íi/

1° Termo Aditivo do ACT n° 06/2017 - Secretaria da Cultura

Data de assinatura: 29/04/2019.

^/
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- Data de vigência: 20/03/2020.

- Objeto: Estabelecer um regime de mútua cooperação técnica e operacional entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e Secretaria de Estado
de Cultura do Distrito Federal - SEC/DF, visando a implementação de ações conjuntas que assegurem o desenvolvimento e compartilhamento de estudos, pesquisas,
tecnologias e produção técnica de conhecimento para subsidiara formulação e avaliação de políticas públicas de cultura.

ACT n° 01/2019 - FAPDF

Data de assinatura: 20/08/2019.

- Data de vigência: 20/08/2021.

Objeto: estabelecimento de parceria entre a CODEPLAN e a FAP-DF, para elaboração e execução de projetos de pesquisa científica e de inovação nas áreaseconómicas, sociais/ demográficas, cartográficas, georreferenciadas, urbanas, ambientais, e de avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do Distrito Federal
e Região Integrada de Desenvolvimento de Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF).

- Projetos relacionados ao ACT n° 01/2019:

a. Políticas Baseadas em Evidências: diagnóstico sobre o uso atual de evidências nos órgãos e secretarias do Governo do Distrito Federal, a ser realizado em conjunto
com a Escola Nacional de Administração Pública - Enap, o Instituto de Estudos e Pesquisas Económicas Aplicadas - Ipea, e o Institut of Development Studies - IDS da
Universidade de Sussex, do Reino Unido.

b. Síntese de evidências sobre fomento à pesquisa e à inovação: Elaboração de uma síntese de evidências para a FAPDF sobre estratégias para o fomento à pesquisa e
à inovação.

c. Índice de Governança e Gestão da FAPDF e da Codeplan: Desenvolvimento e aplicação de metodologia para o cálculo do Índice de Governança e Gestão na Codeplan e
na FAPDF.

d. Diagnóstico do perfil dos jovens no Distrito Federal: a partir da cooperação técnica e operacional com a Secretaria de Juventude do Distrito Federal - Sejuv-DF, será
realizado estudo sobre a saúde do jovem no DF e seu perfil.

4. ACT Fiocruz (ACT n° 01/2017)

- Data de assinatura: 23/02/2017.

- Data de vigência: 15/05/2022.

Objeto: Implementar ações conjuntas que assegurem o desenvolvimento e compartilhamento de dados, estudos, ensino, pesquisas e projetos de interesse comum,
voltados ao aprimoramento das políticas públicas associadas 30 desenvolvimento saudável e sustentável do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno - RIDE.

5. ACTs em tramitação

l. Secretaria de Estado da Mulher: Diagnóstico do uso do tempo e das diferenças sociais relacionadas à alocaçao do tempo pelas mulheres no Distrito Federal.

2. Secretaria da Juventude: Diagnóstico do perfil dos jovens no Distrito Federal, em especial, captando aspectos relacionados a gravidez entre crianças e adolescentes,
ao aumento da Incidência de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) entre os jovens, e aos casos de depressão e suicídio entre os jovens do DF.
3. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação: desenvolvimento de estudos de cenários demográficos e temtoriais do Distrito Federal, tendenciais e
exploratórios, para os horizontes temporais de 2020 a 2030, destinados a apoiara revisão do Plano Diretorde Ordenamento Territorial (PDOT).

6. ACTs em fase de preparação

Os ACTs listados abaixo estão pendentes de alinhamento com os órgãos e/ou aprovação de planos de trabalho:

l. Secretaria da Educação;

2. Fiocruz;

3. Secretaria de Estado de Saúde.

Assessorias

Além de desenvolver pesquisas, faz parte das atribuições da Dipos participarem Comités, Comissões, Conselhos e Grupos de Trabalhos. As assessorias se dividem em:
assessorias externas, com participação da Dipos em instâncias de representação do GDF, e assessorias internas, com participação da equipe Dipos em comissões ou
grupos técnicos internos à Codeplan.

7. Assessorjas externas

l. Conselho Superior da FAP.

ii. Comité de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas.

III. Conselho de Economia Criativa do Distrito Federal (CONEC-DF).

]v. Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal (CDM-DF).

v. Grupo Técnico da Carta de Serviços ao Cidadão do Distrito Federal.

vi. Grupo Técnico do Observa Mulher

vli. Grupo Técnico Executivo do Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal - SIEDF.

7.2. Assessorias internas

i. Comissão de Conduta e Integridade (CCI).

ii. Comissão de Planejamento Estratégico 2019-2023.

ill. Gupro Técnico de Diagnóstico do Clima Organizacional.

Iv. Elaboração do Manual de Aquisições e Contratações.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, íiíficulcíacíes encontradas e oersoectívas cara o oróxánfl exercJcm^

O Plano de Governo do Governador Ibaneis Rocha traz, entre outras definições, o compromisso de inovara processo de gestão pública no âmbito do Governo do Distrito \\
Federal. A Codeplan, atenta a esse compromisso governamental e à sua missão de produzir e disseminar dados e informações, estudos e análises sociais, económicas,
demográficas, cartográficas, urbanas, regionais e ambientais, e, análises e avaliações do impacto das políticas públicas para o GDF e a sociedade, também se propôs a
ser a Instituição think tank governamental.[l] Assim, espera contribuir, ainda mais, para a inovação da gestão e o desenvolvimento socioeconômico sustentável do
Distrito Federal.

A Companhia conseguiu atingir bons resultados em 2019, lançando novos produtos e publicações. Esse trabalho foi possível graças à colaboração e ao empenho de sua
equipe. Foram diferentes frentes de ação, entre as quais destaca-se o estreitamento das relações institucionais com as diferentes secretarias do Governo, deputados
distritais, universidades e organizações da sociedade civil.

Entre os produtos desenvolvidos em 2019, o lançamento do #InfoOF, portal de Informações Estatísticas do Distrito Federal, foi um marco nas af^^/úe organizai; de
-^r- ^rl4^
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forma sistémica, os dados estatísticos gerados nos órgãos do GDF por melo do Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal.

Outros trabalhos merecem destaque. São as pesquisas:

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2019, cujos microdados permitem aos gestores, académicos e pesquisadores interessados no Distrito Federal
expandir suas análises sobre o DF e Regiões Administrativas; além de ter gerado análises temáticas sobre pessoas com deficiência, negras e idosas no Distrito Federal;

Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios - PMAD 2019;

Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED (de janeiro a agosto/2019). A partir de suas informações, gerou estudos específicos sobre Emprego Doméstico, Mulher,
Empreendedorismo e Negros no Mercado de Trabalho); e

Pesquisa de Satisfação da Estratégia de Saúde da Família: Comparação dos Resultados do Período 2017-2018.

Ainda, publicações técnicas/ tais como:

Produto Interno Bruto do Distrito Federal (PIB/DF) e da RIDE-DF;

Índice de Desempenho Económico do Distrito Federal - Idecon;

Estudo para desenvolvimento de Aplicativo de Circulação de Cargas Perigosas nas rodovias do Distrito Federal;

Transporte de cargas no DF: questões e desafios

A Natalidade no Distrito Federal entre 2000 e 2016: evolução e características;

Violência Escolar - Estudo de caso na Escola de Ensino Fundamental Prof. Dra. Zilda Arns; e

Consumo de Água no Distrito Federal por Região Administrativa.

Em 2019, os principais estudos elaborados pela Codeplan receberam também uma versão mais sucinta, divulgada em paralelo ao texto na íntegra, que foi denominada de
Sumário Executivo, destacando os pontos principais dos trabalhos de mesmo nome.

Além dos estudos e publicações, foram celebrados acordos de parceria, que também propiciarão novos produtos. Entre eles, destacam-se o Acordo de Cooperação Técnica
firmado com a Secretaria de Relações Internacionais, para nova edição do Atlas do Distrito Federal que, pela primeira vez, trará versões em inglês e espanhol e o Acordo
de Cooperação Técnica, com o UniCeub, para elaboração de Game de Circuito Turístico.

Em busca de financiamento público para a produção de conhecimento, a Codeplan conquistou repasses de emendas legislativas para desenvolver pesquisa sobre a
trajetória de adolescentes no sistema socioeducativo, do deputado Fábio Félix; empregabjlidade de pessoas com deficiência, do deputado José Gomes; e, avaliação do
IPTU Verde, do deputado Eduardo Pedrosa.

Nota Técnica elaborada pela Codeplan sobre o Sol Nascente e Pôr do Sol apresentou dados demográficos e socioeconômicos da localidade, subsidiando o Projeto de Lei
de criação da 32a Região Administrativa do Distrito Federal.

Mas 2019 trouxe outros desafios e metas para a Codeplan. A instituição ampliou seus canais de comunicação, marcando presença nas redes sociais, por melo do Facebook
e Twitter; já em janeiro, e no Instagram a partir de junho, o que aumentou consideravelmente o acesso ao seu site institucional, consequentemente, a todos os trabalhos
ali publicados.

Além disso, a Companhia promoveu diversos eventos, dos quais destacam-se o seminário "Desafios e Oportunidades do Desenvolvimento Regional Integrado", com o
objetívo de propor alternativas para o desenvolvimento da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE/DF, e o lançamento do portal

#InfoDF, além das oficinas de capacitaçao para uso das ferramentas do portal e diversas divulgações públicas de estudos e dados socioeconômicos e sociais, para
autoridades, gestores, jornalistas e sociedade em geral. A Codeplan participou, também, de eventos fora do Distrito Federal, com destaque para o Workshop sobre
previsões económicas e sociais de longo prazo na Universidade de Denver e o Encontro nacional de Contas Regionais e PIB dos Municípios, no R.io de Janeiro.

O ano de 2019 foi publicamente encerrado com a solenidade de premiaçâo dos trabalhos vencedores do V Concurso de Trabalhos Técnim-Científicos, que demonstraram a
preocupação com o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e sua região, desta vez contando com a participação de concorrentes de outros Estados da Federação,
o que demonstra o interesse nacional pelas questões da capital.

A Codeplan está cheia de planos e expectativas para 2020. Firmar mais parcerias, buscar apoio para desenvolvimento de novos estudos, realizar novos projetos, lançar
produtos que se encontram em fase de construção e promover ações Institucionais que melhorem o cotidiano de seus empregados. O projeto Memória Institucional Irá
apresentar a história e trajetória da Companhia em seus 53 anos de existência.

Melhorias na infraestrutura tecnológica e na gestão documental da Empresa, além da substituição dos elevadores, também estão nos planos para 2020. Uma nova
ferramenta de integração da equipe também está prevista, com a disponibilizaçâo de nova intranet, prevista para o início do ano, contribuindo para melhorar ainda mais a
comunicação interna da Empresa.

Entre as parcerias previstas, destacam-se Acordos de Cooperação Técnica com o SEBR.AE, BR.B, Secretaria da Mulher, Secretaria de Educação, Adasa e muitos outros. Entre
os "frutos" dessas parcerias há metodologia de elaboração do PIB DF trimestral, construção do Observatório da Mulher, perfil socioeconômico dos estudantes das escolas
de gestão compartilhada, percepção da população sobre prestação dos serviços de limpeza urbana etc.

Com relação aos estudos, destacam-se os Retratos Demográficos, uma série de estudos sobre perfis de grupos específicos da população com base na PDAD 2018 e a
elaboração de um relatório sobre previsões económicas e sociais, possibilitando a construção de cenários de longo prazo, em parceria com o PNUD.

São muitas expectativas para 2020 e a certeza de multo trabalho pela frente para tornara Codeplan a think tank do GDF, capaz de promover estudos, prospectar cenários
e, dessa forma, subsidiara Governo do Distrito Federal a encontrar soluções para o desenvolvimento sustentável da região, bem como atingira meta proposta de Brasilia
tornar-se uma cidade inteligente e sustentável.

Jean Lima

Presidente da CODEPLAN

[l]Thlnk tanks são Instituições ou organizações dedicadas a produzir e difundir conhecimento sobre temas políticos, económicos ou científicos", In
https://www.insper.edu.br/noticias/verbete-draft-o-que-e-think-tank/
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