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www.cidadessustentaveis.org.br

Realização
Rede Social Brasileira
por Cidades Justas e

Sustentáveis

Objetivos
O prêmio, de abrangência nacional, tem como objetivo estimular os gestores públicos para a criação, manutenção
e atualização de observatórios em seus respectivos municípios, contendo indicadores, programas de metas e
informações relevantes sobre políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável, assim
como reconhecer e valorizar as experiências bem-sucedidas.
Contexto e justificativa
No Brasil, a população urbana constitui aproximadamente 85% da total. Milhares de prefeituras brasileiras se
deparam com o desafio de administrar extensas áreas rurais e naturais e, ao mesmo tempo, as consequências e
desafios da acelerada e não planejada urbanização das últimas décadas.
O Programa Cidades Sustentáveis (PCS) propõe o levantamento de indicadores sociais, econômicos, políticos,
ambientais e culturais das cidades como forma de elaboração de um diagnóstico detalhado para aprimorar o
conhecimento dos gestores públicos sobre a realidade do município, assim como para a identificação das prioridades
da gestão e para a construção de seu plano de metas. O PCS está estruturado em 12 eixos temáticos, com diretrizes
de políticas públicas relacionadas a um respectivo banco de boas práticas, e reúne 100 indicadores básicos e mais de
300 indicadores gerais.
O objetivo do PCS é contribuir para que a gestão pública municipal seja realmente exitosa e consiga melhorar
efetivamente a qualidade de vida da população, assim como modernizar a administração com a adoção de métodos
de planejamento que sejam capazes de gerar bons resultados no curto, médio e longo prazos.
Um pressuposto fundamental de uma gestão pública eficiente é a capacidade dos tomadores de decisões de
avaliar adequadamente a realidade, interpretar os desejos e necessidades da população, elaborar objetivos e políticas
públicas que atendam às variadas demandas da sociedade e propor planos de metas que permitam atingir estes
objetivos. A informação adquire uma importância fundamental em várias etapas deste processo.
A construção de indicadores propostos pelo Programa Cidades Sustentáveis permite organizar as informações,
classificar os dados levantados, avaliar os desafios necessários e conhecer tanto os problemas como os potenciais de
cada realidade local. Os indicadores possibilitam acompanhar a evolução dos municípios e constituir governanças
inteligentes, participativas, modernas e sustentáveis. Com isso, elevam significativamente a qualidade da gestão
pública, do município e das condições de vida de sua população.
Acreditamos firmemente que, ao adotarem os instrumentos de planejamento e gestão oferecidos pelo PCS,
começando pelos observatórios municipais com seus indicadores, as prefeituras brasileiras e seus cidadãos só terão a
ganhar e prosperar!

Metodologia
O Prêmio Cidades Sustentáveis terá como base o Programa Cidades Sustentáveis. Será realizado em duas edições,
sempre nos anos pares, de forma intercalada. As cidades serão contempladas nas categorias pequena, média e grande.
Para auxiliar as cidades interessadas em se inscrever, o PCS oferece:
–– Plataforma com um banco de 100 indicadores básicos e mais de 300 indicadores gerais;
–– Metas de referência nacionais e internacionais;
–– Banco de boas práticas nacionais e internacionais;
–– Material orientador Gestão Pública Sustentável (GPS) – publicações e vídeos sobre cada um dos 12 eixos
temáticos propostos pelo Programa;
–– Guia para a construção de observatórios e para a operação do software fornecido.

1ª edição/2014
Observatórios desenvolvidos e mantidos pelas prefeituras brasileiras
Nesta primeira etapa, o objetivo é incentivar as prefeituras signatárias do Programa Cidades Sustentáveis a
construírem seus observatórios, levando em consideração os critérios abaixo detalhados. Importante lembrar que
devem ser considerados, no mínimo, os 100 indicadores básicos relacionados aos 12 eixos temáticos do PCS. Novos
indicadores também poderão ser acrescentados segundo as características e necessidades dos municípios. As melhores
experiências serão reconhecidas e premiadas.
• Quem pode participar: Prefeituras signatárias do Programa Cidades Sustentáveis.
• Categorias: Pequenos, médios e grandes municípios, segundo classificação do IBGE.
• Critérios para avaliação dos observatórios:
Qualidade e
confiabilidade dos
dados preenchidos

Quantidade de dados
preenchidos

Adoção de indicadores
regionalizados (por distritos,
bairros e/ou regiões
administrativas)

• Cronograma:

Quantidade de novos
indicadores cadastrados

Quantidade de anos
da série histórica dos
indicadores

Inscrições: em julho e agosto de 2014

Disponibilização/
divulgação/comunicação
para a sociedade

Adequação do Programa
de Metas ao diagnóstico de
indicadores
Formato de apresentação
dos dados/modelos de
transparência

Premiação: novembro de 2014

• Seleção:
Serão escolhidos três finalistas para cada categoria.
Um grupo formado por membros e técnicos de organizações parceiras fará a primeira seleção das cidades que se
inscreverem. Por último, um júri formado por especialistas ligados ao tema fará a escolha dos vencedores.
Serão devidamente informadas aos participantes as análises que resultaram na classificação final.
• Premiação:
A cerimônia de premiação será realizada no dia 26 de novembro de 2014, em Brasília.
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www.cidadessustentaveis.org.br
contato@cidadessustentaveis.org.br
Realização

Apoio

Rede Social Brasileira
por Cidades Justas e

Sustentáveis

Apoio ao Prêmio Cidades Sustentáveis

Parceiros do Prêmio Cidades Sustentáveis

Acompanhe o Programa Cidades Sustentáveis nas redes sociais e na mídia.
www.facebook.com/programacidadessustentaveis
www.twitter.com/cidsustentaveis
www.youtube.com/cidadessustentaveis
www.cidadessustentaveis.org.br/cbn
Mobilize, compartilhe e divulgue!

