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Apresentação

Com a perspectiva de um ano desafiador e temeroso para as 
organizações da sociedade civil (e para todo o país), 2019 come-
çou com uma importante e simbólica novidade para todos nós do 
Instituto Cidades Sustentáveis. Depois de 12 anos, mudamos nos-
sa sede para outro endereço e fizemos adequações nas estruturas 
para garantir uma maior integração entre a equipe, melhorar o am-
biente de trabalho e melhor receber nossos parceiros e amigos. O 
novo escritório foi ambientado com a identidade visual lançada em 
2018 mas que, em 2019, ganhou corpo e entrou de forma definitiva 
em nossos produtos.

Para o Programa Cidades Sustentáveis, o ano representou a 
concretização de projetos que há anos vinham sendo desenhados. 
O mês de setembro, em especial, foi o marco desse processo: re-
alizamos, em São Paulo, em parceria com o Banco Mundial e com 
diversos outros parceiros nacionais e internacionais,  A 2ª Con-
ferência Internacional para Cidades Sustentáveis e o 3º Encontro 
Global da Plataforma Global para Cidades Sustentáveis . No encon-
tro, lançamos a primeira versão da Plataforma do Conhecimento e 
do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. Também 
celebramos a 3a edição do Prêmio Cidades Sustentáveis e entrega-
mos o reconhecimento aos gestores e gestoras dos municípios de 
diversas partes do País.

Outra grande conquista chegou em novembro: participamos do 
Fórum da Paz de Paris como uma das duas únicas organizações 
brasileiras presentes no encontro que, idealizado pelo governo 

francês, reuniu chefes de estado, autoridades, representantes de 
agências internacionais e de organizações do terceiro setor para 
debater soluções coletivas para problemas globais. Ao final do 
evento, uma notícia que nos enche de orgulho: o PCS foi selecio-
nado, entre 700 organizações de 115 países, como uma das dez 
iniciativas mais inspiradoras para fortalecer a paz no mundo.

Resultados como estes nos fortalecem e nos inspiram a seguir 
na batalha por cidades mais justas, sustentáveis e democráticas. 
E esperamos continuar contando com você nesse percurso. Boa 
leitura!

Um abraço,
Jorge Abrahão
Coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis

Apresentação

https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/
https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/
https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/
https://www.cidadessustentaveis.org.br/
https://www.cgee.org.br/projetos/-/asset_publisher/W0hI4ElAHtL5/content/observatorio-de-inovacoes-para-cidades-sustentaveis
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214 cidades

3 cidades aprovaram a Lei das Metas em 2019: Itajaí (SC)   /  São José (SC)   /   Sertanópolis (SP) 
Totalizando 62 municípios

14 cidades grandes

44 cidades médias

156 cidades pequenas
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Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis

Catalisando Futuros 
Urbanos Sustentáveis 

  A 2ª Conferência Internacional para Cidades Sustentáveis e 
3º Encontro Global da Plataforma Global para Cidades Sustentá-
veis      foram realizados simultaneamente de 16 a 20 de setembro de 
2019, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, Brasil.

Organizado conjuntamente pelo Programa Cidades Susten-
táveis, pela Plataforma Global para Cidades Sustentáveis e pela 
Prefeitura de São Paulo, o evento recebeu o apoio estratégico do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, do 
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF – Global Environment 
Facility), da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), do projeto CITinova, do Instituto Ara-
pyaú e do Instituto Cidades Sustentáveis.

Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis foi o tema que reu-
niu líderes governamentais, profissionais da cidade, sociedade ci-
vil, organizações internacionais e especialistas globais do setor 
privado para explorar como podemos planejar, financiar e imple-
mentar trajetórias de desenvolvimento sustentável para nossas 
cidades.

De 27 a 29 de maio, foi realizada uma visita da missão do Banco 
Mundial para os preparativos da Conferência Internacional Catali-
sando Futuros Urbanos Sustentáveis. A agenda contou com reu-
niões e visitas técnicas, com representantes do PCS, da Prefeitu-

ra de São Paulo, da Frente Nacional de PRefeitos, da Associação 
Brasileira de Municípios e de instituições coexecutoras do Projeto 
CITinova - Secretaria do Meio Ambiente (SEMA/GDF); ARIES/Porto 
Digital; e Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

Nove sessões temáticas cobriram uma ampla gama de tópicos 
críticos para a compreensão dos problemas urbanos atuais, opor-
tunidades e desafios de sustentabilidade:

• Geoprocessamento e Planejamento Espacial
• Inclusão e Moradia Acessível
• O Papel da Gestão Pública na Geração de Oportunidades, Tra-

balho e Renda
• Regeneração Urbana e Desenvolvimento de Orlas
• Biodiversidade Urbana e Contabilidade do Capital Natural
• Planejamento Urbano: Enfrentando Desigualdades de Gênero 

e Raça
• Financiamento do Desenvolvimento Urbano Sustentável
• Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável
• Participação Social: Novos Mecanismos para os Desafios da 

Gestão Pública

Em quatro dias de evento, a conferência  
reuniu representantes de 64 cidades  
de 40 países de todos os continentes,  

e 137 do Brasil

https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/
https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/
https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/
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Rodada de Prefeitos

Rodada de Prefeitos
Um dos destaques da programação da Conferência Interna-

cional Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis foi a Rodada de 
Prefeitos, atividade de encontro entre gestores municipais de dife-
rentes países, com o objetivo de trocar experiências e ideias ino-
vadoras sobre sustentabilidade.

As cidades participantes foram recebidas para um bate papo 
entre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e a vice-prefeita de 
Paris, Penélope Komitès, que destacaram as ações das duas cida-
des em busca de ambientes mais saudáveis, democráticos e agra-
dáveis para suas comunidades.O mediador dessa abertura foi o 
Diretor do Banco Mundial, Sameh Naguib Wahba, que questionou 
os dirigentes sobre medidas que vêm sendo tomadas em prol da 
agenda urbana.

Em um segundo momento, o jornalista e especialista no tema, 
André Trigueiro, mediou duas rodadas de debates entre prefeitos 
de todo o mundo. A mesa compartilhou programas e projetos bem-
-sucedidos pelo mundo nos temas caros à agenda urbana, entre os 
quais mudanças climáticas, biodiversidade e o aumento da exclu-
são social. Cada prefeito(a) teve a oportunidade de compartilhar 
ações tomadas em seus municípios, lições aprendidas e de que 
forma isso afeta a vida da população.

Participaram da mesa o governador de Abidjan, Beugré Mam-
bé; o prefeito de Sandiara, no Senegal, Serigne Diop; o prefeito de 
Recife, Geraldo Júlio; a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra; o prefeito 
de La Paz, México; Hipólito Rodriguez, prefeito de Xalapa, no Mé-
xico; Gregorio Alvarez, o prefeito de Ningbo, na China, Shen Min, 
Ginie Lim Siew Lin secretaria do estado de Melaka, Malásia, Paula 
Mascarenhas, prefeita de Pelotas, e Moema Gramacho, prefeita de 
Lauro de Freitas, na Bahia.

Saiba mais sobre a Rodada de Prefeitos.

https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/noticias/rodada-dos-prefeitos-destaca-planejamento-integrado-nas-cidades/
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Prêmio Cidades Sustentáveis

Prêmio Cidades 
Sustentáveis

A cerimônia de entrega da terceira edição do Prêmio Cidades 
Sustentáveis foi realizada no âmbito da conferência “Catalisando 
Futuros Urbanos Sustentáveis”. O prêmio foi um reconhecimen-
to do PCS aos municípios que implementaram boas práticas para 
a redução da desigualdade socioeconômica, com resultados con-
cretos e mensuráveis.

O Prêmio foi promovido pelo Programa Cidades Sustentáveis e 
pela Oxfam Brasil, em parceria com Associação Brasileira de Mu-
nicípios e com a Frente Nacional de Prefeitos. A iniciativa contou 
com o apoio do CITinova, da Fundação Ford e do Instituto Arapyaú.

Desta vez, o Prêmio Cidades Sustentáveis foi  conferido às ci-
dades pequenas, médias e grandes em três categorias: Desigual-
dade econômica (com foco em gênero e raça); Acesso a serviços 
(Saúde, Educação e Infraestrutura); e Acessibilidade.

Confira a seguir a relação das cidades ganhado-
ras, com as respectivas boas práticas:

 Acesso a serviços  
(Saúde, Educação e Infraestrutura) 

Cidades Pequenas:

• 1º São Cristovão (Sergipe) - Projeto 
Águas de São Cristovão

• 2º Ubiratã (Paraná) - Territorialização 
Integrada: Tornando Dinâmica a Divisão 
de Recursos em Saúde

• 3º Santa Terezinha de Itaipu (Paraná) - 
Cultivando Saúde e Saberes

 
Cidades Médias

• 1º Vitória (Espirito Santo) - Escola da Vida

• 2º Boa Vista (Roraima) - Programa 
Família que Acolhe

• 3º Toledo (Paraná) - Plano Operação 
Municipal - POM: ações desenvolvidas 
com adolescentes em conflito com a lei

 
Cidades Grandes

• 1º Recife (Pernambuco) - Compaz - 
Centro Comunitário da Paz

• 2º Guarulhos (São Paulo) - Grupo de 
Trabalho de Políticas para Saúde da 
População Negra, indígenas, migrantes

• 3º Teresina (Piauí) - Alfabetiza Teresina

 Desigualdade econômica 

Cidades Pequenas:

• 1º Santa Terezinha de Itaipu (Paraná) - 
Coleta Seletiva: Nem tudo é lixo: Pense, 
Separe, Recicle, Coopere

• 2º São Cristovão (Sergipe) - Projeto São 
Cristovão: Renda, Cultura e Arte

• 3º Vera Cruz do Oeste (Paraná) - Feira da 
Agricultura Familiar

 
Cidades Médias e Grandes

• 1º Rio Branco (Acre) - Feiras Livres da 
Agricultura Familiar Sustentável 

• 2º Curitiba (Paraná) - Programa 
Empreendedora Curitibana

• 3º Santos (São Paulo) - Vilas Criativas

 Acessibilidade  
 
Cidades Pequenas, Médias e Grandes

• 1º São Paulo (São Paulo) - Selo de 
Acessibilidade Digital

• 2º Salvador (Bahia) - Para Praia

• 3º Santos (São Paulo) - Santos Acessível

Saiba mais sobre as cidades contempladas e sobre a cerimônia de premiação

https://conferencia2019.cidadessustentaveis.org.br/noticias/municipios-que-possuem-boas-praticas-em-reducao-das-desigualdades-recebem-premio-cidades-sustentaveis/
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CITinova

CITinova
Com abrangência nacional e projetos pilotos em Brasília e Re-

cife, o Projeto CITinova tem foco em planejamento urbano integra-
do e investimentos em infraestruturas urbanas com tecnologias 
inovadoras para enfrentar desafios históricos da população e da 
gestão pública nas áreas de água, resíduos, energia, mudanças cli-
máticas e mobilidade.

Em Brasília e Recife estão sendo produzidos conteúdos e ferra-
mentas para gestão e planejamento integrados e georreferencia-
dos. Nas duas capitais, também estão sendo realizados projetos 
pilotos com tecnologias inovadoras que tenham impacto e ganhem 
escala nacional, e suas lições aprendidas serão sistematizadas na 
Plataforma do Conhecimento para Cidades Sustentáveis.

Encontro GEF-6
No âmbito da Conferência, no dia 17 de setembro, os parceiros 

do Projeto CITinova, entre eles o PCS, realizaram a Oficina “Com-
partilhando Experiências – GEF6”. A oficina reuniu representantes 
das cidades internacionais que implementam o GEF 6 e represen-
tantes das Agências Implementadoras, com o objetivo de compar-
tilhar as experiências em processos inovadores para planejamento 
urbano integrado e em novas tecnologias, com ênfase nas Solu-
ções Baseadas na Natureza.
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Plataforma do Conhecimento

Plataforma do 
Conhecimento

Durante a 2ª Conferência Internacional para Cidades Sustentá-
veis, o Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e o Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE), parceiros co-executores do Projeto 
CITinova, lançaram a primeira versão da Plataforma do Conheci-
mento e do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. 
Com tecnologias, tipologias e soluções inovadoras locais e inter-
nacionais, o objetivo é capacitar, apoiar e incentivar gestores pú-
blicos a tornarem suas cidades mais justas e sustentáveis.

O sistema aberto e de uso gratuito funciona também como ins-
trumento para pesquisadores da área e acompanhamento da po-
pulação em geral, para monitorar as informações e a evolução dos 
indicadores de sua cidade por meio de comparativos, gráficos e 
tabelas.

A plataforma conta com novidades, como mapas interativos e 
diferentes filtros para localização de boas práticas, painéis para 
acompanhamento de metas e indicadores municipais, comparati-
vo entre indicadores de cidades diferentes e mecanismo de aviso 
para novos conteúdos, entre outros recursos.

A nova plataforma do PCS entra no ar com as principais ferra-
mentas e funcionalidades. Nos quatro anos de projeto, novos mó-
dulos serão incorporados gradualmente. Veja a seguir:

Outra mudança foi a integração com o Observatório de Inovação 
para Cidades Sustentáveis, um ambiente virtual de mapeamento e 
divulgação de conteúdos e soluções urbanas em sustentabilida-
de, divididos em oito temas. Desenvolvido pelo Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE), o Observatório também apresenta ti-
pologias de cidades-regiões organizadas de acordo com desafios 
urbanos específicos, utilizando dados geobiofísicos e indicadores 
alinhados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

A Plataforma do Conhecimento é uma das frentes de ação do 
Projeto CITinova, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI), com financiamento do Fundo Global para o Meio 
Ambiente (GEF, na sigla em inglês), gestão da ONU Meio Ambiente, 
e coexecução do PCS, CGEE, Secretaria do Meio Ambiente (SEMA/
GDF) e ARIES/Porto Digital.

Indicadores Planejamento
Integrado

Financiamento
Municipal

Participação
Social

Treinamento e
Capacitação

Boas práticas Colaborações
Acadêmicas

Colaborações
Privadas

Planos, Leis e
Regulamentações

Eventos
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Fórum Social Mundial 2018

Publicações
O Programa Cidades Sustentáveis produziu uma série de publi-

cações voltadas para gestores públicos e sociedade civil. Muitas 
delas abordam de forma complementar os recursos e funciona-
lidades oferecidos pelos módulos temáticos da Plataforma, dis-
ponibilizando conteúdos técnicos e teóricos para dar suporte ao 
planejamento e à gestão municipal.

Foram produzidos ao longo de 2019: o Guia de Indicadores, o 
Guia para Elaboração do Plano de Metas, o Guia de Referências 
para Produção de Indicadores e para Metas de Sustentabilidade 
Urbana, a Nota técnica: Metodologia de Padronização dos Indica-
dores do Programa Cidades Sustentáveis com os ODS e a pesquisa 
e relatório técnico sobre o uso do Sistemas de Informações Geo-
gráficas (SIG).



Relatório
PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

ÍNDICE    |     AÇÕES13

Ações:

 2019

MobCidades

MobCidades
O projeto MobCidades – Mobilidade, Orçamento e Direitos reú-

ne 50 organizações integrantes da Rede Cidades – Por Territórios 
Justos, Democráticos e Sustentáveis, visando fortalecer e fomen-
tar a participação social na gestão da mobilidade urbana, com foco 
na garantia do direito à cidade e ao transporte. O projeto tem apoio 
financeiro da União Europeia e metodologia do Inesc – Instituto de 
Estudos Socioeconômicos e durou até o final de 2019.

As organizações participantes assumiram o compromisso de 
multiplicar a “Metodologia Orçamento e Direitos, desenvolvida pelo 
Inesc, com o objetivo de atingir um total de 50 organizações du-
rante a execução do projeto. Em cada cidade, as entidades locais 
vão promover e articular atividades formativas, de incidência, de 
comunicação e de monitoramento das respectivas políticas públi-
cas de mobilidade urbana.

Em julho de 2018, as organizações participantes se reuniram 
para debater temáticas como gênero e mobilidade, orçamento fe-
deral para a mobilidade e direito à cidade, o que serviu para nivelar 
o conhecimento e o acúmulo dos participantes do MobCidades em 
análise orçamentária e mobilidade urbana para definir as priorida-
des de incidência para os próximos períodos. 

A partir disso, o MobCidades e o Inesc, em parceria com dez 
movimentos da Rede Cidades por Territórios Justos, Democráticos 
e Sustentáveis, elaboraram a análise dos Orçamentos Temáticos 
da Mobilidade Urbana para monitorar o orçamento e a incidência 

da Política de Mobilidade Urbana. Esse material foi lançado publi-
camente em setembro de 2019, durante as comemorações do Dia 
Mundial sem Carro.

Encontro Nacional do MobCidades
Nos dias 28 e 29 de outubro, foi realizado o Encontro de “Ba-

lanço Final do Projeto MobCidades”, na sede em Brasília-DF.  Esti-
veram presentes representantes das 10 instituições que atuam na 
implementação local do MobCidades. 

Audiências públicas
Em outubro, também foram realizadas 3 audiências públicas, 

na Câmara dos Deputados, em Brasília:

Mobilidade  
Urbana: 
Gênero, raça e 
acessibilidade,  
dia 16/10

Energia Limpa 
e Transporte 
Coletivo,  
dia 23/10

Financiamento 
do Transporte 
Público: 
Alternativas à 
Tarifa, dia 30/10
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Agenda 2030

Agenda 2030
Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-Mem-

bros da ONU comprometeram-se a adotar medidas transformado-
ras para o desenvolvimento sustentável, indicadas no documento 
“Transformando o nosso mundo: Agenda 2030 para o desenvol-
vimento sustentável”. A Agenda 2030 reúne 17 macro objetivos e 
169 metas com o propósito de acabar com a pobreza até 2030 e 
promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvol-
vimento social e a proteção ambiental.

Neste contexto, o Programa Cidades Sustentáveis incorporou 
as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em sua 
plataforma, principalmente aquelas que podem ser implementadas 
em nível municipal e regional - justamente onde as prefeituras têm 
o protagonismo central dessa governança. Desta forma, a platafor-
ma do PCS cumpre um papel fundamental para a municipalização 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao apoiar as 
cidades na implementação da Agenda 2030 em nível local.

Relatório Luz
O Grupo de Trabalho da Sociedade 

Civil para a Agenda 2030, o GT Agenda 
2030, lançou, em Brasília, a terceira edi-
ção do seu Relatório Luz da Sociedade 
Civil. A exemplo do que aconteceu em 
2017 e 2018, a publicação analisa a im-
plementação dos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) no Brasil a 
partir de dados oficiais. 

Desta vez, a análise ganhou ainda 
mais importância, visto que o Brasil foi 
um dos 47 entes nacionais que haviam se 
comprometido a mostrar suas políticas 
nos setores social e ambiental durante o 
Fórum Político de Alto Nível (High-level 
Political Forum – HLPF 2019), ocorrido 
em julho em Nova York, mas o governo 
federal desistiu de apresentar sua Revi-
são Nacional Voluntária. Como o HLPF é 
a mais alta instância das Nações Unidas 
para o monitoramento da Agenda 2030, 
o Relatório Luz 2019 se torna a principal 
fonte de avaliação sobre os avanços e 
desafios do país frente à agenda global 
de sustentabilidade no último ano.
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Fórum de Alto Nível de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Fórum de Alto Nível 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

O PCS participou do Fórum de Alto Nível de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, em julho, em debate sobre a agenda dos Di-
reitos Humanos.

Todos os anos, os Estados Membros são convidados a relatar 
seus progressos na implementação dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável durante o Fórum Político de Alto Nível (HLPF) 
para o Desenvolvimento Sustentável, em Nova York. O HLPF é a 
principal plataforma das Nações Unidas para o desenvolvimento 
sustentável e tem um papel central no acompanhamento e revisão 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em nível global. O tema 
da edição de 2019 foi “Capacitar as pessoas e garantir a inclusão 
e a igualdade”.

Enquanto a maioria dos países tem se reportado ao HLPF, vá-
rias cidades também assumiram esta tarefa produzindo Avaliações 
Locais Voluntárias (VLRs), uma nova modalidade de relatórios que 
é cada vez mais adotada pelos governos locais de todo o mundo.

Durante o encontro, o PCS participou do debate sobre a Agenda 
dos Direitos Humanos e durante o “Local Action for Global Com-
mitments”, o PCS foi apresentado para o diretor executivo da ONU 
Habitat, Maimunah Sharif, e para a secretária Executiva da Comis-
são Econômica para América Latina e Caribe, Alicia Barcena.
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 2019

Fórum da Paz Paris

Fórum da Paz Paris
Em novembro, o Programa Cidades Sustentáveis participou do 

Fórum da Paz em Paris. Idealizado pelo governo francês, o evento 
reuniu chefes de estado, autoridades, representantes de agências 
internacionais e de organizações do terceiro setor para debater 
soluções coletivas para problemas globais.

A escolha priorizou os projetos de governança mais relevantes 
e promissores em três dimensões: política e advocacia; comunica-
ção e visibilidade; suporte de risco.

Um comitê de notáveis, Scale-up Committee (SCUP), em cola-
boração com o secretariado do Fórum da Paz, irá acompanhar, por 
um ano, os dez projetos eleitos, com reuniões mensais e diferentes 
tipos de apoio como facilitação de conexões e de participações em 
eventos internacionais; suporte na estratégia e fortalecimento nas 
realizações, entre outros.

O reconhecimento é resultado do nosso trabalho voltado para o 
aprimoramento da democracia e para a redução das desigualdades.

Durante o evento, o PCS foi selecionado, 
entre 115 iniciativas de diversos países, 
como uma das dez iniciativas mais 
inspiradoras para fortalecer a paz no mundo.

https://www.cidadessustentaveis.org.br/noticia/detalhe/pcs-no-forum-da-paz-em-paris-2933
https://www.cidadessustentaveis.org.br/noticia/detalhe/pcs-no-forum-da-paz-em-paris-2933
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COP 25

COP 25
O Programa Cidades Sustentáveis participou pela primeira vez 

da COP (Conferência das Partes da Convenção do Clima das Na-
ções Unidas),  evento organizado pela Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC - Nations Fra-
mework Convention on Climate Change), realizado em Madri, entre 
os dias 3 e 13 de dezembro.

Com o apoio do CITinova e do Instituto de Conservação e De-
senvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), acompanhou 
as agendas do ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade e de 
parceiros de organizações da sociedade civil que participam da 
COP.

O PCS, representando o CITinova, participou do seminário “Com-
partilhando Boas Práticas em Desenvolvimento Urbano”, atividade 
realizada pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, do 
Sul da Ásia, no Pavilhão da Índia, na COP25. 

Durante a COP 25 também, o PCS participou da reunião orga-
nizada pelo ICLEI, em parceria com o CC35, FLACMA, ICLEI, C40 
e Mercocidades, no âmbito do Comitê Diretor Regional da Pacto 
Global de Prefeitos pelo Clima e Energia na América Latina. O en-
contro reuniu prefeitos nacionais e internacionais.



NOVAS PARCERIAS

Renovação da parceria com a Federação 
das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (FAMURS)

Realização de seminário sobre PCS/ODS, no âmbito do II Fórum 
Brasil de Gestão Ambiental, em Campinas. O evento reuniu gestores 
de cerca de 40 prefeituras brasileiras e teve o objetivo de apresentar 
o CITinova, a Plataforma do PCS e o Observatório da Inovação.

PCS participa do lançamento da série “O que o Investimento Social 
Privado pode fazer por...?”. Na ocasião, o GIFE lançou o guia e os 
vídeos “O que o investimento social privado pode fazer por Cidades 
Sustentáveis?”. O primeiro tema da série, Cidades Sustentáveis, é 
uma realização do GIFE copromovida por Fundação Tide Setubal, 
Fundo Socioambiental Casa, o Programa Cidades Sustentáveis e a 
Rede Nossa São Paulo. A iniciativa teve como finalidade chamar a 
atenção do Investimento Social Privado (ISP) para a importância 
da agenda e apoiar investidores que tenham interesse em iniciar 
ou fortalecer sua atuação no tema, disponibilizando insumos e 
inspirando formas inovadoras e relevantes de intervir na realidade 
social e ambiental para melhorar a qualidade de vida nas cidades 
brasileiras.

Parceria com a Associação dos 
Municípios do Estado do Acre (AMAC)

Parceria com a Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado da Bahia para 
realização do evento com prefeitos(as) 
do Estado, em 2020, para mobilizar os 
prefeitos para adesão ao PCS

Em parceria com o IEA - Instituto de 
Economia Agrícola, IDS -  Instituto 
Democracia e Sustentabilidade, Instituto 
Ethos, Instituto Escolhas e ICLEI - 
Governos Locais pela Sustentabilidade, 
o PCS realizou o primeiro seminário, da 
série de cinco eventos previstos, sobre 
o “Pacto Federativo e a Agenda 2030”. O 
encontro abordou o Papel dos Governos 
Locais frente à crise climática.

Evento “Experiências exitosas de plataformas de cidades 
sustentáveis em países da América Latina”, parte da programação 
do Fórum de Habitações Sustentáveis, realizado em Buenos Aires 
(Argentina), nos dias 3 e 4 de junho. O evento foi organizado pela 
Secretaria de Governo de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
pelo Ministério do Interior, Obras Públicas e Habitação e pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

ÍNDICE    |     AÇÕES
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 2019

Linha do Tempo

07/01

Capacitação virtual para 
gestores de Ubatuba

12/04 

Oficina de capacitação  
em Recife

De 07 a 09/05 

Participação 
do evento Open 
SDGclub Berlin

26/04 

Apresentação da Plataforma do PCS no seminário “#ODS em 
pauta: compartilhando boas práticas nas plataformas digitais”, 
organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), 
em parceria com a Associação Brasileira dos Municípios (ABM)

De 25 a 28/03

Participação na reunião de coordenação  
do Projeto CITinova, em Recife, e 
reunião com o prefeito Geraldo Júlio

16/05

Realização de workshop com o Instituto 
Arapyaú, que contou com a participação 
da equipe do PCS, integrantes do 
Conselho Deliberativo do Instituto 
Cidades Sustentáveis, parceiros e 
representantes de cidades signatárias.

26/03

Participação do lançamento da série  
“O que o Investimento Social Privado 
pode fazer por...?”, promovida pelo GIFE

29/04

Participação no  seminário “Parcerias 
Multissetoriais para os ODS: O Desafio da Redução 
das Desigualdades”, que marcou o lançamento do 
Projeto de Fortalecimento da Rede Estratégia ODS

  janeiro  

  maio  

  Março    abril  

21 e 22/05

Capacitação 
em Bagé

28/05

Reunião com o prefeito Bruno Covas, 
outros representantes da Prefeitura SP 
e coordenação do GPSC (Plataforma 
Global para Cidades Sustentáveis) sobre 
a realização da Conferência Internacional 
Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis

De 27 a 29/05

Visita da missão do Banco Mundial 
para os preparativos da 2ª Conferência 
Internacional Cidades Sustentáveis e o 
3º Encontro Global da Plataforma Global 
Cidades Sustentáveis - Catalisando 
Futuros Urbanos Sustentáveis
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 2019

Linha do Tempo

03 e 04/06 

Participação no painel “Experiências exitosas de 
plataformas de cidades sustentáveis em países da 
América Latina”, parte da programação do Fórum de 
Habitações Sustentáveis, em Buenos Aires, Argentina

01/06 

Participação na 2ª reunião 
do Comitê Executivo do 
projeto CITinova, em Brasília

09/08

Participação na oficina “O Papel dos Tribunais 
de Contas para o Desenvolvimento Sustentável 
nos municípios - o caso prático da educação: 
gestão de indicadores e controle social”. 

De 26 a 28/06 

Realização de oficina de 
capacitação no II Fórum 
Brasil de Gestão Ambiental, 
em Campinas, São Paulo

De 9 a 18/07

Participação no Fórum Político de 
Alto Nível sobre Desenvolvimento 
Sustentável, em Nova Iorque, 
Estados Unidos

De 18 a 22/08

Participação no Latin America 
And Caribbean Climate Week 
(LACCW 2019), em Salvador (BA)

  junho    julho  

  agosto  

03/09

Capacitação 
Guarulhos (presencial)

De 16 a 20/09

2ª Conferência Internacional Cidades 
Sustentáveis e o 3º Encontro Global da 
Plataforma Global Cidades Sustentáveis

11/09

Capacitações municípios 
Sul da Bahia (virtual)

17/10

Participaçãono Seminário “Agenda 2030 – Construir 
parcerias para o Desenvolvimento Sustentável”, 
realizado pela Fiocruz durante a terceira edição da Feira 
do Conhecimento, promovida pelo Governo do Ceará

  setembro    outubro  
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 2019

Linha do Tempo

12/11

Participação  
no Fórum da Paz  
de Paris

02 e 03/12

Participação da COP 25 
(Conferência das Partes da 
Convenção do Clima das 
Nações Unidas) - Madri. 

26/11 

Participação no Seminário “O papel dos governos locais frente à crise climática”, uma iniciativa 
do Programa Cidades Sustentáveis, do Instituto Democracia e Sustentabilidade - IDS, do 
Instituto de Estudos Avançados da USP, do ICLEI - Governos locais pela Sustentabilidade, do 
Instituto Ethos, do Escolhas e do Programa Cidades Sustentáveis, com apoio da Unibes Cultural

De 27 e 28/11

Oficina de 
Monitoramento do 
Projeto CITinova

  novembro  

  dezembro  
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 2019

Comunicação

Comunicação
Mídias sociais

O Programa Cidades Sustentáveis segue em crescimento nas 
diferentes mídias sociais e ainda passou a fazer parte de mais uma.

•  Em setembro, estreamos o perfil do PCS no Instagram.

• No Facebook, mais de 2.400 novos fãs

• No Twitter, mais de 900 novos seguidores

Para ampliar os canais de interação e divulgação do nosso tra-
balho, criamos uma página do Instituto Cidades Sustentáveis no 
Linkedin. Assim, importantes agendas de mobilização, novidades 
institucionais, além de eventuais oportunidade de trabalho no ICS 
passaram a ter mais visibilidade e alcance. Criada em novembro, a 
página terminou 2019 já com mais de 850 seguidores.

Imprensa

O coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge 
Abrahão, estreou uma coluna quinzenal no site do jornal Folha de 
S.Paulo, no dia 15 de maio.

https://www.instagram.com/programacidadessustentaveis/
https://www.linkedin.com/company/instituto-cidades-sustentaveis/?viewAsMember=true
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/jorge-abrahao/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/jorge-abrahao/
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 2019

Financeiro

INSTITUTO 
CIDADES SUSTENTÁVEIS

Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2019
(em reais)

Receitas operacionais     6,545,118 

  Doações de pessoas jurídicas   151,171 

  Institutos e fundações internacionais   940,737 

  Organizações multilaterais   4,049,641 

  Institutos e fundações nacionais   1,400,255 

  Receitas com gratuidade   3,314 

Despesas - 7,383,102 

  Pessoal - 3,456,365 

  Administrativas - 1,782,256 

  Representação - 260,635 

  Eventos - 141,049 

  Comunicação - 1,465,592 

  Publicações - 81,841 

  Despesas com imóvel e depreciações - 54,577 

  Tributárias - 137,472 

  Despesa com Gratuidade - 3,314 

Resultado do exercício antes  
do resultado financeiro

- 837,984 

Resultado financeiro   210,332 

Superávit / (Déficit) do exercício - 627,652 
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