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Este guia apresenta os principais procedimentos para o uso do sistema web do Programa Cidades Sustentáveis (PCS), a Plataforma Cidades Sustentáveis. Voltada para
técnicos e gestores públicos municipais, a publicação aborda tópicos como a adesão ao
programa pela web, a definição de perfis e usuários cadastrados da prefeitura, o preenchimento de indicadores e suas variáveis, além do cadastro de boas práticas da cidade.
O objetivo é apoiar o uso operacional do sistema web do PCS e facilitar o entendimento
sobre o funcionamento da plataforma, permitindo que os usuários interajam com esse
ambiente digital de forma prática e autônoma.
Este guia é parte integrante dos materiais de capacitação oferecidos pelo Programa
Cidades Sustentáveis, e também pode ser acessado no endereço www.cidadessustentaveis.org.br. Eventuais dúvidas e esclarecimentos devem ser encaminhados diretamente com a equipe do PCS ou pelo e-mail contato@cidadessustentaveis.org.br.
Este ambiente web também cumpre um papel fundamental para a municipalização
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao apoiar as prefeituras na implementação da Agenda 2030 em nível local. Leia atentamente os conteúdos disponíveis na plataforma e se aproprie das ferramentas e metodologias desenvolvidas pelo
PCS ao longo dos anos. Os gestores públicos e técnicos das prefeituras são agentes
essenciais na construção de cidades mais justas e sustentáveis.
Bom trabalho e boa leitura,
Equipe do Programa Cidades Sustentáveis

A Plataforma Cidades Sustentáveis conta com a ferramenta VLibras
para apoiar usuários que necessitem da tradução dos textos para a
Língua Brasileira de Sinais (Libras)
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Acesse a plataforma e, sem fazer login, clique em Menu (1) e, em seguida, no item Cadastrar (2) >
Carta-compromisso (3).

O Programa Cidades Sustentáveis é uma agenda de sustentabilidade urbana que incorpora as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural no planejamento urbano municipal. Desde
2012, o programa atua na sensibilização e mobilização de governos locais para a implementação
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de políticas públicas estruturantes, capazes de combater a desigualdade social e contribuir para a
construção de cidades mais justas e sustentáveis.
Os conteúdos, metodologias e ferramentas do programa são disponibilizados gratuitamente em
uma plataforma web, a Plataforma Cidades Sustentáveis. Trata-se de um sistema de dados
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abertos, fornecidos pelos gestores públicos municipais das cidades signatárias, que permite o
acompanhamento de indicadores qualitativos e quantitativos.
A adesão ao programa é feita por meio da Carta-Compromisso, que deve ser assinada pelo prefeito e está disponível para download na plataforma. Conheça a seguir os principais passos para
fazer a adesão por meio do sistema web do PCS.

BAIXAR CARTA-COMPROMISSO
Acesse a Plataforma do Programa Cidades Sustentáveis: https://www.cidadessustentaveis.org.br

Em seguida clique no botão Baixar a Carta-compromisso (4)

4

6

PCS – Programa Cidades Sustentáveis

Clique em fazer o download, salve no computador, imprima, preencha, assine e digitalize.
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Preencha os dados para solicitar o cadastro, carregue o arquivo que foi digitalizado, aceite os
termos e envie.

5

SOLICITAR ADESÃO E ENVIAR CARTA-COMPROMISSO

CADASTRO DE USUÁRIOS DA PREFEITURA

Acesse Menu >

Após receber o

Cadastrar >

e-mail de confirma-

Carta Compromisso.

ção para o cadastro
solicitado, o respon-

Clique no botão

sável pela adesão

Enviar a carta-

deve acessar o link

compromisso (1).

para o Formulário
1

de Cadastramento,
contido no e-mail.
Ele será redirecionado para o formulário
para adicionar as
pessoas que serão
encarregadas por
gerenciar as informações do município
na plataforma.

Após informar os dados, o responsável deve informar o
perfil de cada pessoa, e clicar no botão “+” para adicionar
outro usuário (ver observação na próxima página.
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Observação: existem três perfis de usuário para as prefeituras no sistema da plataforma: Respon-

Após abrir o link do e-mail de confirmação, o usuário deverá informar a senha, aceitar os termos e

sável pelo PCS, Responsável por Indicadores e Responsável por Boas Práticas. Todos têm atribui-

clicar no botão: Salvar.

ções próprias e precisam ser definidos de acordo com as atividades de seu responsável. A mesma pessoa pode ser responsável por mais de um perfil (Indicadores e Boas Práticas, por exemplo),
mas não é possível que o mesmo perfil tenha dois usuários distintos. Assim, não podem existir
duas pessoas do mesmo município com a mesma atribuição; por exemplo, dois usuários com o
perfil “Responsável pelos Indicadores”.
Após escolher as pessoas, o responsável deve aceitar os Termos (1) clicar em Enviar (2).

1
1

2

2
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INDICADORES
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Nesse Formulário os dados da cidade podem ser alterados. É nele também que são inseridos o
texto de apresentação da cidade, no campo Texto da Cidade, e arquivos de imagem, nos botões
Carregar foto da cidade (1), Plano de Metas (2) e Relatório de Prestação de Contas (3).

O Programa Cidades Sustentáveis oferece aos gestores públicos um conjunto de 260 indicadores
relacionados às diversas áreas da administração municipal, estruturados em 12 eixos temáticos e
alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
Os indicadores do PCS auxiliam os técnicos e gestores públicos a elaborar um diagnóstico da
cidade, por meio do qual é possível identificar as necessidades da população e estabelecer as prioridades de gestão. O diagnóstico local é a base para a construção do Plano de Metas, instrumento
de planejamento e gestão que apoia as prefeituras na definição das ações estratégicas do governo
ao longo dos quatro anos de mandato.
Uma vez que se tornam signatárias, as cidades devem fazer uma seleção de indicadores de acordo
com três faixas populacionais: 50 indicadores para municípios de 500 a 100 mil habitantes; 75
indicadores para municípios acima de 100 mil até 500 mil habitantes; e 100 indicadores para municípios acima de 500 mil habitantes. Veja abaixo as principais etapas envolvidas no processo de
alimentação da base de dados de indicadores e do Plano de Metas.

EDITAR DADOS DA CIDADE
Clique no ícone
de menu e
selecione a
opção Editar
Dados da
Cidade (1)

1

1
2
3
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Preencha o nome da variável e os demais campos do formulário. Observe que os campos Tipo e
Unidade de medida já apresentam uma lista com possíveis respostas. Após o preenchimento dos
campos obrigatórios, clique no botão Salvar.

Clique no ícone de menu e selecione a opção Cadastro de variáveis (1)

1

CADASTRO DE INDICADORES
Para Cadastrar uma

Clique no ícone

variável, clique

Menu, depois

no botão: Cadastrar
variável (1)

em Indicadores

1

e em seguida

Para editar uma

em Cadastro de

variável, clique

Indicadores (1)

no botão com
ícone de Lápis (2)
(no fundo verde)
correspondente
ao registro, à direita
da tela.

2

1
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Para saber se um indicador já foi cadastrado anteriormente, faça uma busca no campo filtro,
usando um ou mais critérios (como Eixo PCS, ODS, cidade, população, etc.). Para cadastrar um
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PREENCHENDO A TABELA DE VARIÁVEIS

novo indicador, clique no botão Cadastrar Indicador (1).
Para realizar o preenchimento da planilha de variáveis, o usuário deve estar autenticado como
responsável por Indicadores. Acesse a opção no menu: Preencher indicadores (1).

1

1

Informe os dados do

Use o botão

indicador, e clique no

Download da tabela

botão: Salvar

de variáveis (2) para
baixar a planilha com
as variáveis para
serem preenchidas
e carregadas no
sistema.

2
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Para importar a tabela de variáveis para o sistema, é necessário clicar no botão importar valores

Caso a fonte não esteja na lista, selecione a opção outra fonte na coluna E. Na coluna F,

das variáveis

preencha o Nome da fonte de dados. Exemplo: Secretaria Municipal de Saúde (coluna F)

3

PREENCHENDO A PLANILHA DE FONTES
A Coluna E traz

Em seguida,

uma lista prévia de

selecione a

fontes de dados. Se

opção Nome

a fonte que você

da instância do

procura estiver

órgão na coluna

na lista, basta

G.

selecioná-la com

Usando o mesmo

um clique.

exemplo ao
lado: secretaria
municipal
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PREENCHENDO INDICADORES
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Informe o ano que será preenchido

Para realizar o preenchimento pela ficha do indicador, o usuário deve estar autenticado como
responsável por Indicadores. Acesse a opção no menu: Preencher indicadores (1).

1

Selecione um

Preencha os valores e

indicador na

a fontes das variáveis,

listagem e clique

e clique no botão

no Lápis para

confirmar para

preencher ou editar

cada variável que for

(2).

preenchida.

2
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Após confirmar todas as variáveis o botão Salvar (3) ficará disponível. Para concluir o
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Clique no botão: Adicionar novo indicador (2)

preenchimento do indicador clique no botão Salvar (3).

2

3

PLANO DE METAS
Clique no ícone de

Selecione um

menu e selecione

indicador na lista e

a opção Plano de

clique em Criar (3)

Metas (1)

3

1
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BOAS PRÁTICAS

Clique na Lupa (4) para ver os detalhes

O Programa Cidades Sustentáveis oferece um banco de Boas Práticas com casos exemplares de
políticas públicas no Brasil e no mundo, relacionadas às diversas áreas de atuação da administração municipal. Esses conteúdos são produzidos pela equipe do PCS e estão disponíveis na plataforma web, no módulo de Boas Práticas. Neste espaço é possível pesquisar os casos já publicados
por meio de um mapa interativo ou de filtros com diferentes critérios de busca – por Eixo PCS e

4

ODS, por exemplo.
As prefeituras signatárias também podem construir seu próprio banco de boas práticas e publicar
os seus textos na página da cidade. Veja os principais passos desse processo:

CADASTRO DE BOAS PRÁTICAS DE PREFEITURAS
Preencha as metas

Clique no

anuais, orçamento

ícone de menu

previsto e orçamento

e selecione

executado e clique

a opção

em Salvar (5)

Cadastro de
5

Boas Práticas
(1)
1
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Para cadastrar clique o botão: Cadastrar Boa Prática (1)
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Ao preencher todos os dados, na ultima etapa clique: Salvar e finalizar.

Para editar, clique no ícone do lápis (2)
Para excluir, clique no ícone de lixeira (3)

1
1

2
3

O Formulário
de cadastro
da Boa Prática
contém 6
etapas.
Preencha
os dados, e
clique no botão
próximo ou na
próxima etapa.
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