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CIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

APROFUNDAMENTO DA 
DEMOCRACIA 

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 

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 

OBJETIVO DO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS 





A MUNICIPALIZAÇÃO 
DOS ODS NO BRASIL 
 
Com a aprovação da Agenda 2030 pelas 
Nações Unidas, em 2015, o PCS 
incorporou os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
 
Dessa forma, o PCS passou a representar 
um caminho para a municipalização dos 
ODS e a implementação da Agenda 2030 
nas cidades brasileiras. 



COMO ADERIR AO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS? 

Prefeitos(as) de todo o País podem confirmar seu  engajamento 

com o desenvolvimento sustentável  por meio da assinatura da 

Carta-Compromisso.  

Com  isso, os signatários se comprometem a realizar um  

diagnóstico do município a partir dos indicadores apresentados 

pelo PCS, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), e a elaborar o Plano de Metas  para os quatro 

anos de gestão. 

httP://cidadessustentaveis.org.br/  downloads/carta-comPromisso/  carta-Prefeito-

eleito.Pdf 



PLATAFORMA CIDADES SUSTENTÁVEIS 
Fornece um conjunto de conceitos, 
ferramentas, metas, indicadores e casos 
exemplares de políticas públicas alinhadas 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs) 
 
Características 
• Dados abertos 
• Gestão de Indicadores 
• Regionalização de dados 
• Construção de metas 
• Comparação de indicadores entre as 
cidades signatárias do Programa Cidades 
Sustentáveis 
 
 

 
INDICADORES 
 
260 indicadores associados aos 12 Eixos da 
plataforma e com o 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
 
O número mínimo de indicadores básicos varia de 
acordo com três categorias populacionais:  
 
50 para cidades pequenas (de 500 a 100 mil habitantes),  
 
75 para cidades médias (de 101 mil a 500 mil 
habitantes) e  
 
100 para cidades grandes e metrópoles (acima de 500 
mil habitantes 

 
BOAS PRÁTICAS 
Casos exemplares nacionais e internacionais 

FERRAMENTAS - PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS  



POR QUE ADERIR AO PCS? PORQUE É UMA OPORTUNIDADE… 



GUIAS ORIENTADORES E CONTEÚDOS DO PCS 



GUIAS ORIENTADORES E CONTEÚDOS DO PCS 



Guia para que os municípios interessados possam elaborar seus 
próprios Observatórios da Primeira Infância.  
 
O Observatório da Primeira Infância em 5 Passos – Guia de 
Multiplicação explica como implantar a plataforma, considerando 
os indicadores, o conteúdo, o banco de boas práticas, entre 
outros pontos.  
 
O Observatório da Primeira Infância – Guia Técnico orienta a 
instalação da plataforma, incluindo como configurar e cuidar da 
funcionalidade do sistema.  

GUIAS ORIENTADORES E CONTEÚDOS DO PCS 

http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_mocuarmj_guia_de_multiplicacao.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_mocuarmj_guia_de_multiplicacao.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_mocuarmj_guia_de_multiplicacao.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_mocuarmj_guia_de_multiplicacao.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_mocuarmj_guia_de_multiplicacao.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_kjeqokes_guia_tecnico.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_kjeqokes_guia_tecnico.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_kjeqokes_guia_tecnico.pdf
http://www.observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_kjeqokes_guia_tecnico.pdf


Obrigada! 
Contato: Zuleica Goulart 

Email: Zuleica@cidadessustentaveis.org.br 
Telefone: (11) 3894.2400 

 
www.cidadessustentaveis.org.br 

mailto:Zuleica@Isps.org.br
http://www.cidadessustentaveis.org.br/

