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Realizado pela Rede Nossa São Paulo, pela Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e pelo Instituto 

Ethos, o Programa Cidades Sustentáveis (PCS) tem o objetivo de sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para 

que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. 

Para isso, o PCS oferece: 

Ferramentas  

 – Plataforma Cidades Sustentáveis, uma agenda para a sustentabilidade das cidades que aborda as diferentes 

áreas da gestão pública, em 12 eixos temáticos, e incorpora de maneira integrada as dimensões social, ambiental, 

econômica, política e cultural.

 – Indicadores gerais associados aos eixos da plataforma;

 – Indicadores básicos, mínimos, que farão parte dos compromissos assumidos pelos prefeitos (as); 

 – Casos exemplares e referências nacionais e internacionais de excelência para a melhora integrada dos indicadores 

das cidades.

Compromissos 

Prefeitos (as) de todo o País e partidos políticos podem confirmar seu engajamento com o desenvolvimento sustentável 

assinando a Carta Compromisso (íntegra do texto e instruções estão no site www.cidadessustentaveis.org.br/carta). 

Os signatários deverão estar dispostos a promover a Plataforma Cidades Sustentáveis em suas cidades e a prestar 

contas das ações desenvolvidas e dos avanços alcançados por meio de relatórios, revelando a evolução, no mínimo, 

dos indicadores básicos relacionados a cada eixo.

Para apoiar neste processo, o PCS oferece centenas de exemplos de boas práticas e bons desempenhos em diversos 

municípios brasileiros e referências e parâmetros estabelecidos por organismos nacionais e internacionais. O material 

está disponível na publicação “Metas de Sustentabilidade para os Municípios brasileiros”, que pode ser acessada pelo 

portal. 

Área exclusiva no novo portal do Programa Cidades Sustentáveis

Cada município tem uma página no www.cidadessustentaveis.org.br em que pode 
apresentar seus indicadores de desempenho, relatórios de prestação de contas e divulgar 
boas práticas. O monitoramento e a avaliação dos resultados são feitos por meio do 
software georeferenciado dos municípios (que inclui os indicadores, o diagnóstico e o Plano 

de Metas) e deve ser preenchido pelas prefeituras que aderiram ao PCS. 

Programa de Formação e Capacitação de profissionais nas áreas de políticas públicas

Para auxiliar os trabalhos nas diversas cidades que estão seguindo os princípios do PCS, está em andamento 
um programa de capacitação para formação de técnicos especializados em indicadores e em gestão pública. 

Estão à disposição no portal www.cidadessustentaveis.org.br materiais pedagógicos e informativos, na forma 
de vídeos e cartilhas, sobre cada um dos 12 Eixos Temáticos do PCS e para o programa em geral. Esse material 
contém gravações de especialistas e profissionais de políticas públicas. 

Prêmio Cidades Sustentáveis

O prêmio, de abrangência nacional, tem como objetivo estimular os gestores públicos para a criação, 
manutenção e atualização de observatórios em seus respectivos municípios, contendo indicadores, programas 
de metas e informações relevantes sobre políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento 
sustentável, assim como reconhecer e valorizar as experiências bem-sucedidas. 

O Prêmio vai contemplar as cidades nas categorias pequena, média e grande, em cada um dos 12 eixos do PCS.

Nesta primeira etapa, o objetivo é incentivar as prefeituras signatárias do Programa Cidades Sustentáveis 
a construírem seus observatórios.  As inscrições serão realizadas nos meses de julho e agosto de 2014 e a 
premiação, em novembro do mesmo ano.

Benefícios para as Cidades Participantes

As cidades participantes ganham visibilidade em materiais de divulgação e nos meios de 

comunicação, têm acesso a informações estratégicas, trocam experiências com outros municípios, 

além de se constituírem como referências exemplares de desenvolvimento sustentável. Algumas 

ações previstas ou em andamento:

Acompanhe o Programa Cidades Sustentáveis nas redes sociais e na mídia.

www.cidadessustentaveis.org.br

www.facebook.com/programacidadessustentaveis

www.twitter.com/cidsustentaveis

www.youtube.com/cidadessustentaveis

www.cidadessustentaveis.org.br/cbn

Participe da campanha 
#assinaprefeito

Mobilize,  compartilhe e divulgue!

Selo oferecido 
aos signatários
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