
Sustentáveis
Rede Social Brasileira
por Cidades Justas e

Realização

www.cidadessustentaveis.org.br

®

CULTURA PARA A 

SUSTENTABILIDADE

BE
NS

 N
AT

UR
AI

S 
CO

M
UN

S

EQUIDADE, JU
STIÇA SOCIAL 

E CULTURA DE PA
Z

PLANEJAMENTO E 

DESENHO URBANO

G
O

V
ER

N
A

N
Ç

A
ED

U
C

A
Ç

Ã
O

 PA
RA

 A
 SU

STEN
TA

BILID
A

D
E 

E Q
U

A
LID

A
D

E D
E V

ID
A

EC
O

NO
M

IA
 L

O
CA

L 
DI

NÂ
M

IC
A,

 

CR
IA

TI
VA

 E
 S

US
TE

NT
ÁV

EL

CONSUMO RESPONSÁVEL 

E OPÇÕES DE ESTILO
 DE VIDA

GESTÃO LOCAL PARA 
A SUSTENTABILIDADE

MELHOR MOBILIDADE, 
MENOS TRÁFEGO

AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE

DO
 LO

CAL PARA O
 G

LO
BAL



 Realizado pela Rede Nossa São Paulo, pela Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis 
e pelo Instituto Ethos, o Programa Cidades Sustentáveis (PCS) é apartidário e tem o objetivo de sensibilizar, mobilizar 
e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente 
sustentável, buscando melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de toda a sociedade. 
 O programa está estruturado em 12 eixos temáticos e oferece aos gestores públicos uma agenda completa 
de sustentabilidade urbana – a Plataforma Cidades Sustentáveis. A plataforma reúne um conjunto de indicadores 
associados a esta agenda e um banco de boas práticas, com casos exemplares nacionais e internacionais como 
referências a serem perseguidas pelos municípios, ressaltando políticas públicas que já apresentam bons resultados 
em todas as áreas da administração. A proposta é evidenciar que é possível fazer diferente, incentivando as 
transformações necessárias nas lideranças políticas para um presente melhor sem inviabilizar o futuro das próximas 
gerações. 
 O objetivo final é fazer com que as informações, atualizadas e precisas, sejam poderosos instrumentos de 
gestão. Para isso, é fundamental que as prefeituras brasileiras utilizem de maneira satisfatória a plataforma de dados 
(software) criada para a inserção dos indicadores. 
 Até setembro de 2015, 281 municípios brasileiros aderiram ao Programa Cidades Sustentáveis. Neste total 
estão incluídas 22 capitais brasileiras.

Área exclusiva no 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 aderirem ao PCS. 

Programa de capacitação dos signatários do 
PCS – Curso “Gestão Pública Sustentável”

 Desde 2013, o PCS vem promovendo por todo o 
País cursos de capacitação dirigidos aos gestores públicos e 
técnicos da administração municipal das cidades signatárias. 
A capacitação é distribuída em dois momentos – um para 
Capacitação Teórica e outro para Capacitação Técnica, 
estruturados em quatro módulos. Aos participantes são 
oferecidos materiais de apoio técnico: Guia GPS – Gestão 
Pública Sustentável, Guia de Uso do Sistema de Indicadores 
para a Construção de Observatórios e Indicadores e 
Referências de Metas de Sustentabilidade para os municípios 
brasileiros.

Prêmio Cidades Sustentáveis 2016

 Em sua segunda edição, o Prêmio Cidades 
Sustentáveis contemplará gestões municipais 
que tenham políticas públicas bem-sucedidas, 
com resultados concretos já mensuráveis, em 
diversas áreas da administração. De abrangência 
nacional, o prêmio tem como objetivo 
reconhecer políticas públicas inovadoras, 
bem-sucedidas nas cidades brasileiras que já 
demonstrem resultados concretos, baseados 
em indicadores. A avaliação contemplará as 
seguintes categorias temáticas:

•	Bens	Naturais	Comuns	-	Realização:	Programa	
Cidades	Sustentáveis

•	Criança	 -	 Realização:	 Programa	 Cidades	
Sustentáveis	e	Instituto	Alana

•	Cultura	 -	 Realização:	 Programa	 Cidades	
Sustentáveis	e	Apoio	técnico:	SESC	São	Paulo

•	Educação	 para	 a	 Sustentabilidade	 -	 Realização:	 Programa	
Cidades	 Sustentáveis	 e	 Centro	 de	 Estudos	 e	 Pesquisas	 em	
Educação,	Cultura	e	Ação	Comunitária	(CENPEC)

•	Esporte	-	Realização:	Programa	Cidades	Sustentáveis	e	Atletas	
pelo	Brasil

•	Governança	 -	 Realização:	 Programa	 Cidades	 Sustentáveis	 e	
Escola	de	Governo

•	Mobilidade	 -	 Realização:	 Programa	 Cidades	 Sustentáveis	 e	
ITDP	-	Instituto	de	Políticas	de	Transporte	&	Desenvolvimento

•	Saúde	-	Realização:	Programa	Cidades	Sustentáveis	e	Instituto	
Saúde	e	Sustentabilidade

Inscrições a partir de janeiro de 2016.
Mais informações: 
www.cidadessustentaveis.org.br/premio



Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

 No final de setembro, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) anunciou os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que 

reúne 17 macro objetivos e 169 metas com o 

propósito de acabar com a pobreza até 2030 

e promover universalmente a prosperidade 

econômica, o desenvolvimento social e a 

proteção ambiental.

 O compromisso foi assumido pelas 

nações, dentre elas o Brasil. Neste contexto, e 

já no âmbito das eleições municipais de 2016, 

o Programa Cidades Sustentáveis ingressará 

em uma nova etapa, já que a prioridade 

será a municipalização dos ODS no Brasil. Os 

indicadores que compõem a base da Plataforma 

Cidades Sustentáveis serão alinhados aos ODS, 

para que estejam sob o âmbito dos municípios. 

Será uma grande oportunidade de influenciar 

o processo eleitoral e provocar os candidatos 

para que assumam compromissos alinhados 

com o PCS e com a implementação dos ODS nas 

cidades.

 Para isso, o PCS estabelecerá bases de 

monitoramento da sociedade civil e lançará 

uma grande campanha de mobilização e 

comunicação voltada ao poder público e a toda 

sociedade. E procurará firmar compromissos de 

candidatos e posteriormente o engajamento dos 

prefeitos eleitos nos municípios selecionados 

como prioritários. Dessa forma, o PCS reafirma 

seu propósito de comprometer as cidades e seus 

governos com os rumos do desenvolvimento 

efetivamente justo e sustentável.

Como aderir

Prefeitos de todo o País, partidos políticos e candidatos 

às eleições de 2016 podem confirmar seu engajamento 

com o desenvolvimento sustentável assinando a 

Carta Compromisso. Com isso, os signatários se 

comprometem a realizar um diagnóstico do município 

a partir dos indicadores apresentados pelo PCS, a 

elaborar o Plano de Metas e a prestar contas das ações 

desenvolvidas e dos avanços alcançados por meio de 

relatórios, revelando a evolução dos indicadores.

www.cidadessustentaveis.org.br

www.facebook.com/programacidadessustentaveis

www.twitter.com/cidsustentaveis

www.youtube.com/cidadessustentaveis

www.cidadessustentaveis.org.br/cbn
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