
Campinas Cidade Sustentável
A Prefeitura de Campinas adere hoje, com o Decreto que será A Prefeitura de Campinas adere hoje, com o Decreto que será 

assinado pelo Prefeito Jonas Donizette, 

ao Programa Cidades Sustentáveis da Rede Nossa São Paulo, do 

Instituto Ethos e da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Instituto Ethos e da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e 

Sustentáveis, que visa sensibilizar, mobilizar e oferecer 

ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de 

forma social, econômica e ambientalmente sustentável



Campinas Cidade Sustentável Campinas Cidade Sustentável 

Compromisso  de trabalhar Compromisso  de trabalhar 

pela construção de uma 

sociedade  cada vez mais justa, sociedade  cada vez mais justa, 

inclusiva, próspera, criativa, 

saudável e democrática, saudável e democrática, 

visando, acima de tudo, 

oferecer qualidade de vida aos 

seus cidadãos. seus cidadãos. 

Com realismo, um processo  

gradativo, um desafio para as gradativo, um desafio para as 

próximas gestões e gerações



Campinas Cidade Sustentável Campinas Cidade Sustentável 

Compromisso de fazer uma 
gestão por metas e indicadores gestão por metas e indicadores 
de sustentabilidade, divulgar 
até abril de 2013 a linha de 
base dos 100 indicadores, a base dos 100 indicadores, a 
serem periodicamente 
atualizados, e o Plano de atualizados, e o Plano de 
Metas de Sustentabilidade 
com base nos 12 eixos da 
Plataforma Cidades Plataforma Cidades 

Sustentáveis.





Os indicadoresOs indicadores

1- Governança: 6 indicadores1- Governança: 6 indicadores

Fortalecer os processos de decisão com a Fortalecer os processos de decisão com a 

promoção de instrumentos de democracia 

participativaparticipativa

Exemplos de indicadores: 

% das Secretarias com Conselhos com a participação da 
sociedade;

Número de audiências públicas realizadas por ano;



Os indicadoresOs indicadores

2- Bens naturais comuns: 12 indicadores2- Bens naturais comuns: 12 indicadores

Assumir plenamente as responsabilidades para Assumir plenamente as responsabilidades para 

proteger, preservar, recuperar e assegurar o 

acesso equilibrado aos bens naturais comuns. acesso equilibrado aos bens naturais comuns. 

Exemplos de indicadores:

Metros quadrados de área verde por habitante

% de perda de água no sistema de abastecimento

% de esgoto coletado e tratado 



Os indicadoresOs indicadores

3- Equidade, Justiça Social e Cultura da Paz:3- Equidade, Justiça Social e Cultura da Paz:

16 indicadores16 indicadores

Promover comunidades inclusivas e solidárias 

Exemplos de indicadores: Exemplos de indicadores: 

% de matrículas em creches sobre o total de procura por vagas

% de jovens com o ensino médio concluído até os 19 anos% de jovens com o ensino médio concluído até os 19 anos

Número de homicídios por 10 mil habitantes/ano

% da população em condição de pobreza



Os indicadoresOs indicadores

4- Gestão local para a Sustentabilidade: 4- Gestão local para a Sustentabilidade: 

2 indicadores2 indicadores

Implementar gestão eficiente com etapas de 

planejamento, execução e avaliação e que estimule e planejamento, execução e avaliação e que estimule e 

atraia atividades econômicas criativas e sustentáveis

Exemplos de indicadores: Exemplos de indicadores: 

% de compras públicas sustentáveis sobre o total de compras 
efetuadasefetuadas

% do orçamento aplicado em cultura e esporte

(em cada área da gestão)(em cada área da gestão)



Os indicadoresOs indicadores

5- Planejamento e Desenvolvimento Urbano:5- Planejamento e Desenvolvimento Urbano:

5 indicadores5 indicadores

Reconhecer o papel estratégico do planejamento 

e do desenho urbano na abordagem das e do desenho urbano na abordagem das 

questões ambientais, sociais, culturais e da 

saúde, para benefício de todos.saúde, para benefício de todos.

Exemplos de indicadores: Exemplos de indicadores: 

% de reservas e áreas protegidas sobre o total do território

% da população que reside em sub-habitações% da população que reside em sub-habitações



Os indicadoresOs indicadores

6- Cultura para a Sustentabilidade:  6- Cultura para a Sustentabilidade:  

4 indicadores4 indicadores

Desenvolver políticas culturais que respeitem e 
valorizem a diversidade cultural, o pluralismo e a valorizem a diversidade cultural, o pluralismo e a 
defesa do patrimônio natural, construído e 
imaterial.imaterial.

Exemplos de indicadores:
Número de livros infanto-juvenis disponíveis em acervos de Número de livros infanto-juvenis disponíveis em acervos de 
bibliotecas municipais por número total de crianças e jovens 

Número de centros, espaços e pontos de cultura por 10 mil Número de centros, espaços e pontos de cultura por 10 mil 
habitantes



Os indicadoresOs indicadores

7- Educação para a Sustentabilidade e a 7- Educação para a Sustentabilidade e a 

Qualidade de Vida: 14 indicadoresQualidade de Vida: 14 indicadores

Integrar na educação formal e não formal valores e 

habilidades para um modo de vida sustentável e habilidades para um modo de vida sustentável e 

saudável.

Exemplos de indicadores:Exemplos de indicadores:

% das escolas com acesso à internet

Nota média do ENEM no municípioNota média do ENEM no município

Índice de desenvolvimento da educação básica

% de escolas públicas com esporte educacional no turno obrigatório% de escolas públicas com esporte educacional no turno obrigatório



Os indicadoresOs indicadores

8- Economia local dinâmica, criativa e 8- Economia local dinâmica, criativa e 
sustentável: 5 indicadoressustentável: 5 indicadores

Apoiar e criar as condições para uma economia 

local dinâmica e criativa, que garanta o acesso ao local dinâmica e criativa, que garanta o acesso ao 

emprego sem prejudicar o ambiente.

Exemplos de indicadores:Exemplos de indicadores:

% de desemprego de jovens de 15 a 24 anos % de desemprego de jovens de 15 a 24 anos 

% de jovens aprendizes contratados sobre o previsto em lei

Eficiência energética na economia: razão entre o Consumo Eficiência energética na economia: razão entre o Consumo 
Interno Bruto de Energia e o Produto Interno Bruto



Os indicadoresOs indicadores

9- Consumo responsável: 7 indicadores9- Consumo responsável: 7 indicadores

Adotar e proporcionar o uso responsável e Adotar e proporcionar o uso responsável e 

eficiente dos recursos e incentivar um padrão de 

produção e consumo sustentáveis.produção e consumo sustentáveis.

Exemplos de indicadores:

% de domicílios com coleta seletiva de lixo

% de resíduos sólidos reciclados sobre o total produzido

Consumo médio de eletricidade por habitante



Os indicadoresOs indicadores

10- Melhor mobilidade, menos tráfego: 10- Melhor mobilidade, menos tráfego: 
13 indicadores

Promover a mobilidade sustentável, Promover a mobilidade sustentável, 
reconhecendo a interdependência entre o 
transporte, a saúde, o ambiente e o direito à transporte, a saúde, o ambiente e o direito à 
cidade. 

Exemplos de indicadores:Exemplos de indicadores:
% de km da rede de corredores de ônibus em relação à extensão total 
das vias públicasdas vias públicas
% de km de ciclovias permanentes em relação à extensão total das vias 
públicas
% da frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiências% da frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiências



Os indicadoresOs indicadores

11- Ação local para saúde: 11- Ação local para saúde: 
13 indicadores

Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos 
nossos cidadãos. 

Exemplos de indicadores:Exemplos de indicadores:
Número de atendimentos por doenças de veiculação hídrica por 10 
mil habitantesmil habitantes
Número de unidades básicas de saúde por 10 mil habitantes
Número de equipamentos públicos de esporte por 10 mil habitantes
% de Nascidos Vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos% de Nascidos Vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos



Os indicadoresOs indicadores

12- Do local para o global: 3 indicadores12- Do local para o global: 3 indicadores

Assumir as responsabilidades globais pela paz, Assumir as responsabilidades globais pela paz, 

justiça, equidade, desenvolvimento sustentável, 

proteção ao clima e à biodiversidade.proteção ao clima e à biodiversidade.

Exemplos de indicadores:

Temperatura média mensal

Total  estimado de emissões de CO2 equivalente por habitante

Número de mortes por desastres socioambientais por ano



CronogramaCronograma

Janeiro: Janeiro: 

� Decreto de Criação do Grupo Gestor e do Grupo Técnico 
Municipal e portaria de nomeação;Municipal e portaria de nomeação;

� Engajar interlocutores setoriais;

� Apoiar interlocutores setoriais na criação e organização � Apoiar interlocutores setoriais na criação e organização 
de seus grupos de trabalho interno;

Fevereiro:Fevereiro:

� Pesquisa, consolidação e validação de informações pelos 
grupos setoriais, para se chegar aos indicadores e metas grupos setoriais, para se chegar aos indicadores e metas 
de sustentabilidade com a orientação e suporte técnico 
das Coordenações do Grupo Gestor;



CronogramaCronograma

Março:Março:

� Primeira quinzena: apresentação dos indicadores e 
metas ao Prefeito e aos Secretários;metas ao Prefeito e aos Secretários;

� Segunda quinzena: preparar publicação dos 
indicadores e metas (site da Prefeitura) e organização 
do evento de lançamento; 
indicadores e metas (site da Prefeitura) e organização 
do evento de lançamento; 

Abril: Abril: 

� Lançamento para toda a sociedade do Diagnóstico com 
a linha de base dos Indicadores e o Plano de Metas de a linha de base dos Indicadores e o Plano de Metas de 
Sustentabilidade.



Grupo Gestor:Grupo Gestor:

� Coordenação Geral:  Rogério Menezes- SVDS� Coordenação Geral:  Rogério Menezes- SVDS

� Coordenação Institucional: � Coordenação Institucional: 

Henrique Magalhães Teixeira- Vice-Prefeito

� Coordenação de Planejamento:  Ulysses Semeghini- SEPLAN

� Coordenação Executiva:  Adriana Lagrotta Leles- SANASA

� Apoio à Coordenação Executiva:  Aline Pécora  e  Denize Assis


