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1. Introdução

Em abril de 2020 foi firmado o Termo de Doação nº 001/2020, que prevê a realização de 
um diagnóstico participativo para elaboração de projetos de integração de políticas seto-
riais visando ao desenvolvimento local para a melhoria da qualidade de vida em três áreas 
do Município de São Paulo: CEU Pinheirinho d’Água e arredores; CEU Parque Novo Mundo 
e arredores; e Bairro Jardim Lapena.

Essa doação se insere, ainda, no contexto da constituição do Pacto pelas Cidades Justas, 
composto por diferentes entidades da sociedade civil para o desenvolvimento de ações 
voltadas à redução das desigualdades socioespaciais e do qual participam as três enti-
dades doadoras, a saber: Fundação Tide Setubal, Instituto de Arquitetos do Brasil – 
Departamento São Paulo (IABsp) e BEĨ Editora.

A metodologia é inspirada no conceito de urbanismo social como um conjunto de políti-
cas públicas formuladas para reduzir as desigualdades sociais intraurbanas, implementa-
das em especial na cidade de Medellín, na Colômbia. Tal iniciativa teve como objetivo pro-
mover a inclusão social, a cidadania participativa, o desenvolvimento econômico-social, o 
fortalecimento comunitário e a qualificação do espaço urbano.

Conceitualmente, o urbanismo social tem por objetivo a qualificação de territórios com 
altos índices de vulnerabilidade social, visando ao enfrentamento dos problemas-chave que 
impactam esses territórios, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população.

No caso de Medellín, o problema-chave era a violência urbana. Dentre os componen-
tes dessa experiência bem-sucedida destacam-se a estratégia de intervenção urbana 
conectando equipamentos centrais desses territórios com territórios vizinhos e áreas cen-
trais da cidade; a integração de diferentes políticas públicas com foco na melhoria da ofer-
ta de serviços locais, a adoção de modelos inovadores de governança compartilhada entre 
comunidade e diferentes agentes privados e públicos e o monitoramento dos impactos, ao 
longo do tempo, desse conjunto de intervenções realizadas. Após o programa de urbanis-
mo social, a cidade observou uma redução de cerca de 90% na taxa de homicídios.

A partir da experiência colombiana de urbanismo social, o Pacto pelas Cidades Justas 
definiu alguns “princípios metodológicos”, expostos a seguir, que representaram o ponto 
de partida para uma aplicação prática desse conceito em contextos concretos pré-defini-
dos. Além do desenvolvimento do projeto em si, espera-se extrair lições para reformular 
esses “princípios” a fim de que possam ser replicados em contextos semelhantes, sobretu-
do na cidade de São Paulo.
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IMAGEM 1: Princípios do trabalho baseados no urbanismo social 

colombiano 

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.

1. Priorizar investimentos em áreas em situação de alta vulnerabilidade: em um con-
texto de escassez de recursos disponíveis e crescentes desigualdades socioeconômicas, a 
definição de prioridades para a intervenção pública em territórios de alta vulnerabilidade 
social é imperativa para a mitigação ou redução das assimetrias no acesso aos serviços 
urbanos;

2. Articular territorialmente as ações públicas e da sociedade civil: é crescente a 
demanda pela articulação de diferentes políticas públicas setoriais no território, de modo 
a evitar a fragmentação das ações públicas e potencializar os recursos e os resultados 
como forma de gerar transformações estruturais nas áreas mais vulneráveis;

3. Participação comunitária em todas as etapas do processo: centralidade do território 
como elemento de identidade cultural aglutinadora, possibilitando a interdisciplinari-
dade na formulação, implementação e avaliação de intervenções relacionadas às difer-
entes dimensões da vida urbana.

4. Implementar modelo de governança integrada e compartilhada na escala local: pre-
vendo a participação da comunidade residente e da sociedade civil organizada em todas 
as etapas do projeto, a possibilidade de desenvolver formas de autogestão ou cogestão de 
equipamentos e de construir pontes com diversos setores se torna mais concreta. Também, 
deve-se proporcionar permanência mais longa nos territórios, garantindo a continuidade 
dos projetos, mesmo com a alternância do governo, e mais flexibilidade diante das dinâmi-
cas dos bairros, pela agilidade de readequação das ações conforme a necessidade.

5. Avaliar e monitorar impactos das políticas públicas: o impacto das intervenções no 
território deve ser, sempre que possível, mensurado por meio de indicadores. Essa men-
suração busca confirmar se as relações causais entre atividades, resultados e impacto 

1. Priorizar investimentos em áreas 
em situação de alta vulnerabilidade

2. Articular territorialmente as ações 
públicas e da sociedade civil 

3. Participação comunitária em todas 
as etapas do processo 

4. Implementar modelo de 
governança integrada e compartilhada
na escala local 

5. Avaliar e monitorar impactos das 
políticas públicas

Ações de Urbanismo Social em Medellin
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adotadas no desenho das intervenções se confirmam na realidade. Caso as intervenções 
realizadas no território não se traduzam, na prática, em melhoria na qualidade de vida nos 
territórios, o planejamento estabelecido inicialmente deverá ser revisto.

Para além dos princípios supracitados, compõem o quadro de referências para a realização 
do estudo objeto desse termo de doação o marco legal atual, incluindo: os instrumentos 
de implementação da política urbana, em especial o Plano Diretor Estratégico, a platafor-
ma de monitoramento do PDE, os Planos de Ação das Subprefeituras, os Planos de Bairro 
e as Áreas de Estruturação Local (AEL); os instrumentos de planejamento e gestão orça-
mentária, o Programa de Metas, o PPA, a LDO e a LOA; os investimentos em políticas soci-
ais; em especial a implementação de equipamentos públicos de grande impacto como os 
CEUs; bem como a experiência das três entidades doadoras.

O plano de trabalho buscou organizar o conjunto de informações necessárias à implemen-
tação da proposta de doação priorizando cinco etapas de trabalho, quais sejam: a) uma 
etapa inicial que buscou detalhar a metodologia participativa para desenvolvimento dos 
trabalhos e identificação das demandas locais; b) uma segunda etapa que diz respeito ao 
conjunto de atividades a ser desenvolvido em cada perímetro objeto da doação, e abrangeu 
o levantamento de estudos, projetos, programas, informações existentes acerca das áreas, 
bem como a atualização de dados existentes; c) a terceira etapa que concentrou as ativi-
dades de diálogo com a população de cada perímetro objeto da doação com vistas à iden-
tificação das demandas associadas ao escopo do urbanismo social; d) a quarta etapa, que 
buscou formular e debater as diretrizes e propostas para a implementação dos projetos de 
integração de políticas setoriais em cada perímetro; e) e, por fim, a etapa final de trabalho, 
que se refere à sistematização do processo realizado e seus resultados consolidados.

Neste documento é apresentado o Produto 5: Relatório Final. De acordo com o plano de 
trabalho, este produto contempla: a) sistematização do processo participativo realizado, 
incluindo os diagnósticos elaborados e as diferentes demandas identificadas em cada ter-
ritório; b) propostas de intervenção e melhoria da integração dos serviços públicos, consid-
erando as contribuições apresentadas pelas comunidades locais; c) recomendações sobre 
a governança compartilhada; d) metodologia e instrumentos para o monitoramento e 
avaliação dos impactos dos projetos integrados nos três perímetros estabelecidos, incluin-
do a análise e priorização dos indicadores a serem acompanhados (painel de indicadores). 
De forma a abarcar todos esses pontos, este relatório foi dividido em 6 capítulos. Além 
desta Introdução, abordaremos a metodologia geral do trabalho; as diretrizes gerais para 
a integração de políticas em territórios; as diretrizes integradas para cada um dos três ter-
ritórios objeto deste termo; as diretrizes para construção de um modelo de governança 
local e orientações para a implementação dos instrumentos de planejamento de políticas 
propostos neste trabalho.

O contexto da pandemia de covid-19 tornou os desafios para desenvolvimento do trabalho 
ainda maiores e mais complexos. O planejamento inicialmente estabelecido teve que ser 
adaptado, uma vez que as visitas a campo tiveram que ser interrompidas. Com isso, as 
estratégias de participação social e de consulta às equipes técnicas da Prefeitura foram 
revistas. Mesmo perante esses desafios foi possível consolidar um diagnóstico e propostas 

9



de ações a partir de dados e informações sobre os territórios, como também dos conhec-
imentos e vivências dos moradores e técnicos das mais diversas secretarias responsáveis 
pela condução das políticas públicas nesses bairros. 

Assim, o presente relatório consolida meses de empenho conjunto da sociedade civil, lid-
eranças locais e poder público, em um modelo inovador de planejamento de intervenções 
urbanas para territórios em situação de vulnerabilidade. Esperamos que o trabalho aqui 
descrito represente um marco na construção de parcerias entre o poder público municipal 
e a sociedade civil de São Paulo, e que possa orientar os próximos passos a serem tomados 
pela Prefeitura de São Paulo nessas três regiões da cidade ao longo da próxima década.
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2. Metodologia geral do 
trabalho

Metodologicamente, a intervenção pública em bairros populares – favelas, loteamentos 
periféricos, assentamentos precários e demais territórios de vulnerabilidade social – vem 
se constituindo há pelo menos 40 anos no Brasil num diálogo entre o poder público, técni-
cos, acadêmicos, entidades da sociedade civil e a população moradora (organizada ou não, 
integrante ou não de movimentos sociais). Passando de uma concepção de que tais bairros 
seriam inadequados para a moradia e que, portanto, a única intervenção possível seria o 
reassentamento das famílias, para outra que reconhece esses territórios como passíveis de 
investimentos públicos que devem mitigar as deficiências dos serviços e espaços públicos e 
da qualidade da moradia, muitas vezes autoconstruídas. Essa última visão sugere que esses 
espaços devem ser reconhecidos como integrantes da cidade formal, não apenas do ponto 
de vista jurídico e do padrão da infraestrutura, mas também do ponto de vista dos serviços 
urbanos e daqueles de controle e fiscalização.

Nesse processo, uma questão que, ao menos em São Paulo, nasce como problema dos órgãos 
da assistência social do município hoje demanda uma visão integrada e territorializada das 
políticas setoriais, tendo em vista a complexidade e a dimensão dos problemas que afetam 
esses territórios. Às precariedades físicas, como as de infraestrutura de saneamento, mobil-
idade, drenagem, habitação e deficiência de espaços públicos, somam-se questões relativas 
à saúde, educação, cultura e segurança urbana, para citar alguns exemplos, que tornam um 
desafio a melhoria da qualidade de vida e a garantia dos direitos constitucionais para os cer-
ca de 11% da população da cidade que vive em assentamentos precários.

Se considerarmos que, segundo o Plano Municipal de Habitação de São Paulo de 2016, há 
cerca de 830 mil domicílios em assentamentos precários no município, temos 23% dos 
domicílios da cidade nessas condições. Muitas vezes, os problemas de infraestrutura e 
de moradia estão relacionados, como causa ou efeito, aos problemas de saúde, violência 
doméstica, evasão escolar e por aí vai. Por onde iniciar o enfrentamento? Como proporcionar 
ações duradouras que possam resgatar a confiança da população no poder público? Como 
garantir a implementação dos investimentos e programas sociais necessários a longo prazo, 
tendo em vista que os ciclos político-administrativos de gestão da cidade têm duração de 
apenas quatro anos?

Diante desse quadro, e conforme os princípios explicitados anteriormente, a aposta colocada 
por este projeto é de que a integração e a territorialização das políticas setoriais, somadas a 
propostas de gestão participativa e compartilhada e de mecanismos de financiamento dos 
projetos, pode ser um embrião de metodologia para atuação conjunta, entre poder público, 
sociedade civil e população residente, na promoção da cidadania e do desenvolvimento local.

11



Também acredita-se contar atualmente com contexto institucional e normativo favorável 
a essa experiência. O marco regulatório urbano da cidade de São Paulo aprovado a par-
tir de 2014 estabelece um paradigma de gestão territorial que reconhece essa problemáti-
ca. Vários passos foram dados no sentido da integração setorial e territorial das políticas 
públicas.  O Plano Diretor Estratégico de 2014 procura balancear a localização de moradia 
e emprego na cidade e assim regular a necessidade de deslocamentos, além de instituir 
instrumentos de desenvolvimento local, articulados a mecanismos de gestão e de finan-
ciamento, que poderiam ser embriões de planos integrados de desenvolvimento local. Já 
o Programa de Metas 2017-2020, um importante instrumento de planejamento de médio 
prazo, estabelece um amplo programa de investimentos de médio prazo para a cidade. Sua 
execução pode ser potencializada a partir da construção de uma visão de integração que 
nasça dos territórios mais vulneráveis.

Sabe-se também que há tentativas passadas e experiências com foco inicial nas políticas de 
saúde, educação, cultura, etc. (e não propriamente iniciadas pelas políticas urbanas e habita-
cionais) e que podem ser citadas como exemplos de integração e territorialização, tanto no 
município de São Paulo quanto em outros municípios do Brasil. Dentre eles destacam-se: 
o Programa Socioambiental Serra do Mar, Centro Comunitário da Paz (COMPAZ) de Recife, 
Programa RENOVA-SP, Santo André Mais Igual, Programa Ambientes Verdes e Saudáveis São 
Paulo, Favela Bairro Rio de Janeiro, etc. Essas experiências podem trazer importantes lições 
para o projeto atual tanto quanto aquelas de outros países da América Latina, em especial da 
Colômbia e do Urbanismo Social de Medellín, que é referência para este projeto.

Com base em todo esse referencial, foi estabelecido um método de coleta e análise de 
dados que culminou nos resultados apresentados neste relatório. A Imagem 02, abaixo, 
busca apresentar, de forma sucinta, uma visão geral da metodologia adotada ao longo da 
realização dos trabalhos previstos no termo de doação.

IMAGEM 2: Diagrama da metodologia geral do trabalho

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.
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Os resultados alcançados nos próximos capítulos partiram de dois processos de coleta 
e análise de informação: o diagnóstico técnico e participativo, que teve como objetivo o 
levantamento das demandas das populações dos territórios de abrangência e o levanta-
mento das ofertas de políticas públicas e programas colocalizados1, consolidados em um 
banco de dados (Anexo 2). A partir do processamento das demandas e ofertas encontra-
das, foram desenhadas as diretrizes para integração de políticas públicas, sistematizadas 
nos Planos Urbanos Integrados e Programas Sociais Integrados. Em adição, e a partir do 
desenvolvimento de estudos jurídicos de modelos de governança, foram elaboradas dire-
trizes para a construção de um modelo de governança que possibilitasse o planejamento e 
a gestão de equipamentos sociais nas respectivas áreas de abrangência, de forma a garan-
tir a implementação a longo prazo.

2.1 Diagnóstico Técnico e Participativo
Em linhas gerais, o processo de identificação das demandas dos territórios de abrangên-
cia foi realizado por meio de duas etapas: a elaboração de um diagnóstico técnico e de um 
diagnóstico participativo. O primeiro trata-se da coleta e organização de dados e indica-
dores dos três perímetros de ação com o intuito de construir um pré-diagnóstico destes 
territórios. A sistematização dos dados coletados, por sua vez, subsidiou (e complementou) 
a elaboração do diagnóstico participativo, contribuindo para que moradores, profissionais 
e entidades participantes do projeto identificassem aprofundamentos necessários e prin-
cipalmente agendas prioritárias de políticas públicas.

Em complemento e em paralelo à realização dos diagnósticos, foi estabelecido um proces-
so contínuo de diálogo entre o grupo técnico do Pacto e as secretarias da Prefeitura, tam-
bém descrito neste tópico.

2.1.1 Diagnóstico Técnico

Diante das diferentes dinâmicas territoriais, sobretudo numa cidade grande como São Paulo, 
antes de desenvolver um diagnóstico participativo temático e setorial, que esgote as infor-
mações disponíveis para um determinado bairro, é importante realizar um reconhecimento 
prévio do território a partir de dados que já existem (indicadores, dados censitários, entre out-
ros). Esse reconhecimento prévio, que aqui chamamos de Caracterização Preliminar, deve 
identificar problemas e questões-chave para esse determinado território, a fim de orientar a 
coleta de informações mais aprofundada, a partir de uma visão sensível de quem vive o local. A 
premissa é a de que diagnósticos técnicos não são um fim em si mesmos, mas um instrumento 
para informar propostas e, principalmente, constituir um marco inicial para orientar o proces-
so participativo e identificar questões para aprofundamento do debate público.

Esta etapa buscou propiciar, por meio de informações quantitativas, a identificação das 
características gerais e questões candentes nos territórios de abrangência do projeto. Isso 
é feito respeitando-se a complexidade e a multidimensionalidade dos temas e problemas 
abordados, de forma a evitar a fragmentação da leitura territorial em temas, rebatidos em 
setores, buscando identificar pistas de soluções ou respostas articuladas.

O desenvolvimento da leitura técnica partiu da construção de informações que pudessem 
refletir diferentes dimensões da vida nos territórios e que pudessem compor um quadro 

1. Conjunto de disciplinas de diferentes secretarias e instâncias da administração pública propostas para as áreas objeto 
deste termo de doação.
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que estimulasse a discussão dos problemas públicos a serem abordados nos programas de 
intervenção do urbanismo social. A orientação foi pela busca de um quadro de indicadores 
de diagnóstico. Isso implicou, do ponto de vista prático, em uma seleção de indicadores 
que considerasse duas características principais:

• Abrangência temática, ou seja, que permita mensurar e monitorar os diversos 
aspectos que impactam a qualidade de vida nos territórios (saúde, educação, meio 
ambiente, etc.);
• Representatividade das condições estruturais dos territórios, ou seja, que permi-
tam mensurar as condições de vida naqueles perímetros específicos de forma a 
apoiar a identificação de temas prioritários.

A partir dessa premissa, e considerando a importância de mobilizar conhecimentos siste-
matizados já existentes, foram utilizados os documentos a seguir, que serviram como 
referências principais na construção do quadro de indicadores: Diagnósticos dos Planos 
Regionais das Subprefeituras (SMDU, 2016); A Lupa da Cidade: Painel de Indicadores 
de Desenvolvimento Sustentável de Áreas Urbanas Vulneráveis (InsperMetrics, 2020); 
Diagnóstico da sociedade civil para os Planos de Ação (Pacto pelas Cidades Justas, 2020); 
Estudos temáticos setoriais; Atlas ambiental (SVMA, 2001); e Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (SES, 2014).

Estabelecidos os critérios e as referências a serem utilizados na construção da caracter-
ização do território, o principal desafio encontrado refere-se à possibilidade de desagre-
gação dos dados em unidades territoriais compatíveis com a escala de intervenção. Isso 
porque se buscam subsídios para propostas de intervenção em territórios com realidades 
próprias, sendo necessária a caracterização dos problemas públicos mais relevantes na 
dimensão territorial das áreas que receberão as intervenções.

Entretanto, diferentes problemas se apresentam para o uso de alguns dos indicadores de 
políticas públicas mais consagrados em projetos de urbanismo social:

• Ausência de dados populacionais atualizados ou estimados em fontes oficiais, 
tanto no dimensionamento da população como nas suas características;
• Alto custo de produção de dados desagregados para essa escala territorial, em ter-
mos de coleta e processamento. Isso faz com que aspectos importantes das condições 
de vida dos territórios deixem de ser medidos de forma regular. Questões como 
emprego/desemprego, perfil de adoecimento, escolaridade, entre outras, tão diversas 
como centrais, deixam de ser disponibilizadas. Nem por isso, entretanto, esses aspec-
tos da qualidade de vida nesses territórios podem ser desconsiderados; e
• Forte imbricamento entre as dinâmicas do perímetro e seu entorno. A escala desse 
diagnóstico ressalta as dificuldades em isolar os fenômenos em relação aos seus 
contextos territoriais. Ao buscar mensurar o nível de acesso a serviços públicos, é 
importante considerar que nem sempre o acesso se dá por meio da presença de 
equipamentos no perímetro. No caso de crianças fora da escola, por exemplo, o fato 
de termos escolas no perímetro não garante que todos os matriculados sejam de lá 
e nem que todas as pessoas que moram no território frequentem aquelas escolas. A 
qualidade ambiental, da mesma forma, não pode ser captada unicamente por meio 
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de indicadores relativos ao que acontece naqueles territórios, já que os indicadores 
apresentam forte interdependência com o entorno.

Para contornar esses problemas, e inserindo a proposta no marco de uma análise combi-
nada entre leitura técnica e leitura participativa, foi desenhada uma proposta de leitura 
multiescalar, reforçando a compreensão e a caracterização da relação entre os perímet-
ros e seus contextos urbanos. Isso significou, na prática, que, na ausência de dados que se 
referissem especificamente aos territórios analisados em alguns dos temas, foram adota-
dos indicadores de unidades territoriais mais abrangentes (como município ou subprefei-
tura) para caracterizar os perímetros, apoiando-se na descrição qualitativa e no processo 
participativo para reconhecimento da especificidade local em cada tema.

Assim, as análises foram estruturadas a partir das seguintes dimensões:
1. Vulnerabilidades sociais – interação entre as condições de reprodução das 
desigualdades sociais;
2. Acesso aos serviços – interação entre as demandas e a presença dos diferentes 
tipos de serviços públicos sociais;
3. Mobilidade e infraestrutura – interação entre as condições de circulação e as 
formas de deslocamento; e
4. Meio Ambiente e moradia – interações entre os processos ambientais e as 
condições de habitação.

Já os critérios multiescalares foram pensados para estruturar a análise dos indicadores:
• Indicadores com disponibilidade para o município

• Seleção a partir das características sociodemográficas
• Comparação com grupos-base

• Indicadores com disponibilidade para os distritos:
• Posição relativa do distrito na cidade de São Paulo

• Indicadores com disponibilidade para os perímetros:
• Análise cartográfica

Adicionalmente, a seleção e análise dos dados foi feita a partir da produção de mais de 
uma centena de mapas, boa parte deles já apresentada e discutida no Produto 2. Esse pro-
cesso ajudou tanto na seleção dos temas mais relevantes para análise como para compor 
um acervo para subsidiar propostas específicas em cada tema.2

2.1.2 Diagnóstico Participativo

Parte fundamental do urbanismo social é o engajamento com a comunidade, entendendo 
o território não apenas como espaço alvo das políticas públicas integradas, mas também 
como ator de mudança. A inclusão social e o fortalecimento comunitário são processos 
que começam desde a leitura e o planejamento de políticas a serem feitas nos bairros. O 
contato com o território é um processo permanente, e a confiança entre moradores e insti-
tuições externas precisa de tempo e de diálogo e engajamento permanente.

Acredita-se que a identificação das demandas locais a partir de processos de participação 
e em contato com as comunidades possibilita criar um panorama mais adequado das 

2. A relação completa dos indicadores, dos tipos de análise, bem como os conteúdos do diagnóstico técnico estão com-
pletos na íntegra no Anexo 1 - Diagnóstico, do produto 4.
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principais demandas e evidencia a necessidade de projetos e programas a serem desen-
volvidos e/ou adaptados de maneira a integrar as diferentes políticas setoriais que se apli-
cam nos territórios, visando ao desenvolvimento local.

Dessa forma, o diagnóstico participativo teve como objetivo a identificação das demandas 
prioritárias iniciais elencadas por pessoas das comunidades de cada território onde o pro-
jeto atuou. A partir da sistematização das demandas comunitárias foi possível organizar a 
discussão em torno da construção de propostas e abordagens de integração de políticas seto-
riais nesses territórios. Para além disso, as fases do diagnóstico participativo tiveram como 
objetivo organizar e fortalecer grupos de atuação local, compreendidos como fóruns autôno-
mos para debate, planejamento e monitoramento comunitário de políticas públicas.

De maneira geral, a estratégia do processo participativo baseou-se nas seguintes premissas:
• Co-responsabilidade dos moradores – engajamento dos moradores na coorde-
nação e implementação das fases de construção do projeto junto à comunidade em 
geral e aos órgãos públicos;
• Análise sistêmica – desenho de diretrizes que articula, integra e ajuda a priorizar 
demandas, estratégias e projetos e que deve partir de uma leitura sistêmica do 
território; 
• Processo pedagógico – as etapas do processo participativo têm como busca o 
aprendizado dos atores envolvidos; e
• Intercâmbio de experiências entre os três bairros – cada um dos bairros tem 
experiências únicas de luta pela cidade, o intercâmbio dessas experiências ajuda 
na identificação de práticas locais de sucesso diante dos desafios locais.

Desde o início foi pensada uma metodologia participativa que permitisse um diálogo perma-
nente e uma aproximação aos territórios a partir dos vínculos estabelecidos com os moradores.

Um grande desafio que se impôs nos processos participativos comunitários foi a pan-
demia. Diante da covid-19, surgiu a necessidade de pensar estratégias de engajamento res-
peitando as medidas de distanciamento social. Nesse contexto, o processo participativo 
teve muitas limitações, o que dificultou os mapeamentos participativos presenciais, as 
discussões entre pessoas num mesmo local e as visitas em grupo e o chamamento e acesso 
de muitos moradores pela falta de conectividade e acesso digital. Como adaptação, o con-
tato com os moradores teve de incluir mecanismos de fortalecimento das redes cidadãs e 
de manutenção de contatos remotos permanentes no nível individual e grupal.

O diagnóstico participativo foi desenvolvido a partir de quatro fases. A primeira delas é 
complementar ao diagnóstico técnico e teve como objetivo identificar a estrutura social 
dos territórios, compondo, juntamente com a coleta de dados secundários, o que denomi-
namos de caracterização preliminar desses espaços. A segunda fase buscou ativar o enga-
jamento de moradores e organizações presentes nos territórios de forma a consolidar os 
Grupos de Ação Local, uma instância de coordenação das atividades em nível local. A 
terceira se preocupou em ampliar a participação comunitária quanto à identificação das 
demandas dos territórios, e a quarta fase buscou trazer uma devolutiva-síntese do levanta-
mento realizado nas etapas precedentes.
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IMAGEM 3: Etapas do Diagnóstico Participativo

Fonte: elaboração própria, 2020.

Etapa 1: Leitura socioterritorial

Territórios são locais dinâmicos onde a vida política, social e econômica se organiza. 
Assim, a coleta de dados secundários desenvolvida na etapa de diagnóstico técnico é 
insuficiente para conformar o reconhecimento prévio desses espaços. Com o objetivo de 
consolidar uma leitura territorial integral e complementar à análise técnica explicita-
da no ítem 2.2.1, a primeira fase do processo participativo priorizou o mapeamento dos 
atores, organizações de influência e projetos participativos prévios nos três territórios de 
abrangência desse termo.

Nessa etapa foram realizadas visitas iniciais a cada um dos territórios e entrevistas com 
atores-chaves previamente identificados, resultando na elaboração de um mapa de pes-
soas e organizações atuantes na comunidade capazes de traçar os desafios e as demandas 
desses espaços. 

Foram ainda identificadas as instâncias participativas municipais de abrangência local – 
como os equipamentos e demais instâncias do poder público que trabalham nos territóri-
os – e identificados os processos participativos realizados previamente nesses locais a par-
tir de entrevistas estruturadas com as lideranças locais e da análise de consultas prévias 
realizadas pelo poder público.

Esses espaços de representação comunitária são reconhecidos como essenciais na dis-
cussão, fiscalização, orientação e proposição das diferentes políticas setoriais relacionadas 
a cada um. A participação social, nesse sentido, se efetiva também nesses espaços onde 
podem se articular grupos sociais e diferentes sujeitos em busca de interesses e necessi-
dades comuns e/ou individuais e relacionadas aos respectivos territórios. Esse levanta-
mento também foi importante para fornecer subsídios para a construção da proposta de 
governança territorial, que será abordada mais à frente neste relatório.

Imagem 03: Etapas do Diagnóstico Participativo
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As instâncias de participação identificadas partem da escala territorial de análise das 
áreas selecionadas dentro do Projeto, que é mais aproximada que as áreas dos distritos e 
subprefeituras, mas que contém mais de uma das “Áreas de Abrangência’’ delimitadas às 
UBS e Cobertura da Estratégia da Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde, por 
exemplo, partindo-se de um estudo multiescalar de aproximação. Ademais, foram levanta-
das instâncias de participação também do poder estadual que incidem nesses territórios, 
como o Conselho Estadual Gestor da APA da Várzea do Tietê e o Conselho do Parque Jacuí, 
de gestão do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), também de âmbito estad-
ual, mas que tem incidência local no Jardim Lapena, um dos territórios do projeto.

As instâncias levantadas são em sua maioria relacionadas a políticas setoriais e aos equi-
pamentos públicos que atuam nos perímetros, possuindo normativas e composições 
diversas. A escolha dos representantes também difere entre si.

Os Conselhos Participativos Municipais levantados para cada um dos territórios atuam 
principalmente em temas relacionados ao território, uma vez que estão vinculados a cada 
uma de suas subprefeituras. Os Conselhos têm função consultiva e seus representantes 
são eleitos por votação direta, sendo exigida ao candidato a comprovação de residência na 
subprefeitura correspondente. O reconhecido processo eleitoral para a escolha dos repre-
sentantes desses conselhos é uma das virtudes de sua atuação no território. No entanto, 
as escalas territoriais de atuação dentro da área das subprefeituras são bastante amplas. 
Apesar de uma das atribuições dos Conselhos ser “manter comunicação com os conselhos 
gestores de equipamentos públicos municipais do território do distrito e subprefeitura 
visando a articular ações e contribuir com as coordenações” (Decreto Nº 59.023/2019), são 
necessárias aproximações para se articular os diferentes conselhos gestores dos diversos 
equipamentos públicos.

A partir do mapeamento de atores, organizações e instâncias e processos de participação 
foi realizada uma análise sintética das estruturas sociais no território com o objeto de 
compreender como o bairro se organiza em relação à população, às lideranças e às instân-
cias representativas, e identifica as possibilidades e desafios de engajamento social dos 
diferentes grupos nos territórios visando às atividades posteriores. Ainda nessa fase foi 
possível extrair as possíveis demandas de temas a serem discutidos em cada território 
com as comunidades.

Etapa 2: Grupo de Atuação Local 

A partir do mapeamento de pessoas e organizações, residentes e atuantes no local, bus-
cou-se a formação de um Grupo de Atuação Local (GAL) em cada território, o qual, com a 
visão de quem vive o bairro, pode colaborar no planejamento e execução das atividades pos-
teriores, que envolvem as oficinas participativas, o levantamento de dados e informações, 
a mobilização e o engajamento para o projeto, a sistematização e análise das propostas, etc. 

Assim, antes da expansão das atividades participativas, é prioritária a organização do GAL 
para o planejamento e a tomada de decisões durante o processo de formulação das inter-
venções e a futura implantação e gestão destas. O grupo é uma plataforma social de pessoas 
que ajudam a articular as organizações locais, possibilitam uma construção mais democrática 
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e participativa, organizam-se em subgrupos de trabalho com conhecimento local, ativam os 
canais de comunicação local e constituem uma força política no nível regional.

Assim, o GAL é corresponsável pela condução de todo o processo participativo em cada 
território, tendo como objetivo: i) Estruturar uma rede de participação local; ii) Possibilitar 
uma construção mais democrática e participativa; iii) Fortalecer as representatividades 
locais; iv) Facilitar a comunicação e a divulgação.

Os grupos formados buscaram compor uma estrutura mista, integrando moradores locais, 
com papel significativo para a história e o desenvolvimento do bairro, e integrantes dos 
conselhos de participação local, que agregam ao debate o ponto de vista das políticas públi-
cas setoriais, ampliando sua temática e abrangência territorial. Dessa forma, buscou-se, 
na composição dos grupos de atuação local, representar a diversidade social de cada ter-
ritório, levando em conta os grupos mais vulneráveis, assim como a integração das instân-
cias participativas formais mais engajadas com o entorno e o ambiente urbano local.

Além das lideranças e dos conselheiros, o projeto convidou moradores de cada território 
com habilidades específicas e relevantes para o processo de mobilização para participar 
do GAL. Denominados Agentes de Desenvolvimento, estes participantes tiveram como 
papel promover ações de apoio em duas frentes: comunicação e coordenação das dinâmi-
cas participativas e pedagógicas. Cada grupo contou também com apoio externo de colab-
oradores para a realização dos trabalhos técnicos, como organização e sistematização das 
reuniões e demais atividades. 

IMAGEM 4: Composição do Grupo de Ação Local

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.

Etapa 3: Atividades de escuta

A partir da identificação de temas-chave e da mobilização do GAL, essa fase do diagnóstico 
participativo buscou aprofundar seu entendimento e concepção de forma a possibilitar 
uma compreensão da dinâmica de produção do espaço, o reconhecimento dos conflitos 
e contradições ali presentes, explicitar a diversidade e permitir a formulação de sínteses 
interpretativas que irão orientar a proposição de soluções e respostas articuladas, diver-
sas e adequadas. Além disso, os temas-chave acabam por ser mais facilmente apropriáveis 
pela população local, uma vez que devem proporcionar reconhecimento, identidade ou 
oposição.

Nessa etapa, liderada pelo engajamento do GAL, a estratégia participativa promoveu difer-
entes atividades, ampliando o contato com a população local, quais sejam:
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• Rodas de conversa organizadas virtualmente e respeitando as determinações de dis-
tanciamento social recomendadas pelos órgãos de saúde. A proposta buscou estabelecer 
um espaço, virtual nesse caso, de trocas comunitárias e de promoção de dinâmicas de 
discussão que possibilitasse a troca de conhecimento entre os moradores. Dessa forma, 
além das respostas dos atores aos temas e apresentações levadas pelo projeto, essas ativ-
idades colaboraram para o alinhamento e construção coletiva de diagnósticos e estraté-
gias, considerando também o intercâmbio de experiências entre os territórios;
• Questionários realizados digitalmente buscaram aumentar a possibilidade de 
mais pessoas do território participarem do processo participativo, respondendo a 
perguntas específicas sobre temas de relevância e atenção, já que permitem maior 
facilidade de acesso e horários mais flexíveis, se comparados aos encontros virtuais. 
Foram organizados dois questionários para os territórios Lapena e Novo Mundo, 
com temas mais específicos ligados, respectivamente, à Praça do Mutirão, espaço 
livre que demanda melhorias, e do projeto do Território CEU Novo Mundo;
• Entrevistas estratégicas realizadas com as lideranças e os principais atores iden-
tificados no mapeamento preliminar, contribuindo para o reconhecimento dos 
desafios e oportunidades mais relevantes. Tiveram como objetivo identificar temas 
não visíveis nos mapeamentos tradicionais, temas de maior relevância; problemas 
e oportunidades para a programação; integração física e a governança do CEU; e 
práticas comunitárias que sejam de relevância.

Etapa 4: Devolutiva das demandas

De forma adicional às atividades supracitadas, foram desenvolvidos seminários e conver-
sas entre os três territórios. Foram realizadas três conversas informais entre moradores 
dos territórios de abrangência deste termo com os objetivos de discutir o urbanismo social 
como uma política de equidade urbana e fortalecimento comunitário, compartilhar uma lei-
tura sintética dos territórios desenvolvida pela equipe realizadora deste projeto, e discutir 
estratégias e experiências de outras cidades e bairros e encaminhar ideias para a formulação 
comunitária de um Plano de Bairro. Durante as conversas foram convidados atores rele-
vantes na experiência de Medellín e em outras experiências nacionais. Essa fase contribuiu 
para o engajamento dos diferentes grupos de forma a dar continuidade à busca por soluções 
urbanas integradas como forma de transformação física e social nos territórios. 

TABELA 1: Resumo quantitativo das atividades participativas

Instância ou instrumentos Quantitativo

Reuniões dos Grupos de Ação Local 25

Reuniões com Agentes do Desenvolvimento Local 11

Entrevistas com moradores e trabalhadores dos bairros 53

Respostas aos questionários 58

Mapeamento de demandas e oportunidades locais 256

Visitas técnicas 11

Seminários e conversas devolutivas 3

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.
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IMAGEM 5: Registros de atividades participativas realizadas

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.

2.1.3 Processo institucional – Prefeitura Municipal de São Paulo 

O Pacto Pelas Cidades Justas buscou também estabelecer um diálogo contínuo e inter-
secretarial com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, liderado pela SMDU. O urbanismo 
social tem como princípio a mudança também nas políticas públicas e no jeito de o pod-
er público olhar e trabalhar com os territórios de vulnerabilidade urbana e social. Desde 
a assinatura do Pacto, houve um compromisso compartilhado entre entidades doadoras 
e Prefeitura de estabelecer um modo de trabalho que permitisse o diálogo entre o grupo 
técnico do Pacto e as secretarias da Prefeitura.

O processo de trabalho com a Prefeitura estruturou-se em quatro momentos.

Num primeiro momento, correspondente às etapas de diagnóstico, o diálogo se deu a par-
tir de mesas de trabalho entre a SMDU e o Grupo Técnico do Pacto.

Esses diálogos determinaram o formato de trabalho com as secretarias nas seguintes etapas. 
Nesse sentido, formou-se uma Comissão de Acompanhamento, integrada pelas principais sec-
retarias com atuação territorial. Participaram da comissão as seguintes secretarias e órgãos 
municipais: Desenvolvimento Urbano, Governo, Educação, Subprefeituras, Infraestrutura e 
Obras, Segurança Urbana, Cultura, Esportes e Lazer, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Habitação, 
Verde e Meio Ambiente, São Paulo Urbanismo e Companhia de Engenharia de Tráfego.

Num segundo momento, correspondente à Etapa 3 da presente metodologia (síntese dos 
resultados), foram feitas dez oficinas com o objetivo de:

1. Compartilhar o projeto com os representantes das secretarias;
2. Discutir a leitura preliminar técnica e participativa dos territórios; e 
3. Identificar políticas e programas desenvolvidos pelas secretarias nos territórios.

Reuniões do 
Grupo de Ação 

Local

Mapeamento de 
atores, 
demandas e 
oportunidades

Sistematização 
das entrevistas

Reuniões do 
Grupo de Ação 

Local
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Num terceiro momento, correspondente à etapa 4 do termo de doação, foram feitas mesas 
de trabalho temáticas para discutir metodologias pontuais, painel de indicadores, teoria 
da mudança, etc. e oficinas para discutir as propostas de diretrizes feitas pela equipe técni-
ca do Pacto para serem discutidas e incorporadas à agenda pública.

As oficinas participativas tiveram como objetivo receber sugestões e críticas sobre o pro-
cesso, e dar início a um processo de discussão sobre a priorização no planejamento das 
ações a serem executadas. Devido às restrições de cronograma, os debates sobre quais 
ações deveriam ser priorizadas em cada território não puderam ser concluídos e poderão 
ser retomados pela próxima gestão municipal.

Num último momento, os resultados do processo foram apresentados aos titulares das 
secretarias com a finalidade de prestar contas sobre o trabalho desenvolvido, identificar 
pontos negativos e positivos e conscientizar esses atores sobre a importância da continui-
dade do projeto pela próxima gestão municipal.

2.2. Banco de dados 
De forma complementar à etapa de Diagnóstico Técnico Participativo, que buscou prior-
itariamente levantar as demandas específicas de cada um dos territórios, foi elaborado 
um levantamento das diferentes políticas públicas setoriais planejadas ou implementa-
das nesses espaços. Ações e programas que possam ser utilizados para enfrentar os prob-
lemas de cada território nas várias áreas de política pública foram consolidados em um 
banco de dados, em que se buscou identificar quais ações constavam no planejamento das 
secretarias ou em suas ações em andamento. Cabe ressaltar, porém, que o banco de dados 
não retrata apenas as ações e programas em andamento, conduzidos pela prefeitura ou 
pela sociedade civil, mas também busca apontar programas e ações desejáveis, que visam 
à superação das desigualdades socioespaciais e buscam para isso uma atuação integrada 
territorialmente, no nível local, em áreas que apresentam maiores índices de vulnerabili-
dade social e carência de serviços e infraestrutura.

Sendo assim, a elaboração desse banco de dados foi inicialmente estruturada a partir da 
definição de três grupos prioritários de ofertas de programas, projetos e ações que deveri-
am ser mapeados:

•  Políticas de sucesso ou que possam ser utilizadas como referência – consistiu 
em construir conceitualmente as camadas de serviços necessários para promover a 
cidadania plena a partir das referências documentais do marco legal brasileiro e de 
documentos internacionais (Nova Agenda Urbana e Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio). Buscou-se produzir uma classificação dos serviços a partir dos obje-
tivos fundamentais que eles promovem e, ao mesmo tempo, mapear políticas 
bem-sucedidas no contexto dos países em desenvolvimento. A experiência das 
organizações que compõem o Pacto pelas Cidades Justas nas várias áreas de políti-
cas públicas também foi mobilizada para identificar estratégias de intervenção que 
pudessem ser usadas como referência;
•  Serviços públicos existentes nos territórios – pertencem a esse agrupamen-
to dados secundários coletados e processados oriundos de pesquisas e registros 
administrativos; e
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• Caracterização dos serviços públicos nos territórios – este agrupamento com-
preende a identificação do desenho de implementação das políticas existentes a 
partir da oferta atual dos serviços. Por meio de procedimentos de coleta e análise 
qualitativa, aprofundaram-se aspectos da oferta dos serviços existentes que vão 
além daqueles captados pelos dados secundários. O objetivo foi promover uma lei-
tura distinta das anteriores a partir dos diferentes agentes públicos que trabalham 
com o atendimento direto à população, seja nas escolas, nas UBSs, no trânsito ou na 
segurança pública.

Considerando essa estrutura inicial, o banco de dados foi constituído a partir de diversas 
fontes de informações. Em primeiro lugar, procurou-se dialogar com o material produzi-
do pelo Insper para a formulação da Teoria de Mudança sobre intervenções em áreas de 
vulnerabilidade social. A Teoria de Mudança está organizada a partir de macrotemas, os 
quais foram adotados como eixos temáticos estratégicos ao longo deste trabalho, desde 
a organização do levantamento de dados e da caracterização de cada território, passando 
pelo processo participativo, até o levantamento de objetivos e ações setoriais existentes e 
previstos. 

Em seguida, foram consultados os planos setoriais correspondentes a cada eixo temático 
de forma a identificar objetivos, atividades e metas com incidência no nível local e que 
requeressem ou possibilitassem a integração setorial. Dessa forma e a partir desses critéri-
os foi montado o banco de dados das ações setoriais, estas puderam, assim, ser agrupadas, 
cotejadas, visualizadas em sua complementaridade, sobreposições ou lacunas.

O banco de dados foi também alimentado pelas informações fornecidas pelas secretarias 
municipais3 que participaram das oficinas temáticas e territoriais que ocorreram ao longo 
do processo. 

TABELA 2: Instrumentos de planejamento analisados para construção de 

um banco de dados de ações estratégicas para o desenvolvimento local

Macrotema/ Eixo 
temático estratégico

Tema/ Política setorial Planos setoriais municipais consultados

Vulnerabilidades sociais

Segurança pública

Trabalho e renda

Segurança alimentar

Plano de Segurança Alimentar e Nutricional

Plano de Promoção da Igualdade Racial

Plano de Políticas para Imigrantes

Plano de Políticas para as Mulheres 

Plano de Desenvolvimento Econômico

Acesso a serviços públicos

Assistência social e direitos 
humanos

Cultura, esporte e lazer

Educação 

Saúde, Primeira infância

Plano de Assistência Social

Plano de Educação

Plano de Saúde

Plano de Cultura

Plano de Primeira Infância

3. Participaram das oficinas as seguintes secretarias e órgãos municipais: Desenvolvimento Urbano, Governo, Educação, 
Subprefeituras, Infraestrutura e Obras, Segurança Urbana, Cultura, Esportes e Lazer, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Habitação, Verde e Meio Ambiente, São 
Paulo Urbanismo e Companhia de Engenharia de Tráfego.
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Macrotema/ Eixo 
temático estratégico

Tema/ Política setorial Planos setoriais municipais consultados

Mobilidade e infraestrutura

Mobilidade urbana

Água

Esgoto

Drenagem

Resíduos sólidos

Iluminação pública

Internet

Plano de Mobilidade Urbana 

Plano de Segurança Viária

Plano de Saneamento Básico 

Qualidade ambiental e 
habitação

Moradia

Áreas de risco

Áreas verdes

Poluição atmosférica e sonora

Territórios indígenas e 
quilombolas

Territórios rurais

Plano de Arborização Urbana

Plano da Mata Atlântica

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Plano do Desenvolvimento Rural Sustentável

Plano Diretor Estratégico

Planos Regionais das Subprefeituras

Plano de Ação Climática

Plano de Habitação

Política de Fortalecimento Ambiental, Cultural e Social 
de Terras Indígenas

Plano de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços 
Livres

Gestão territorial e gover-
nança local

Participação social

Capital social

Organização comunitária

Fonte: elaboração própria, 2020.

O banco de dados também qualifica cada atividade em relação ao seu tipo (fomento, 
capacitação, plano local, rede de equipamentos, agente local, visita domiciliar, comuni-
cação, etc), público-alvo (jovens, crianças, gestantes, idosos, mulheres, negros, etc.) e ter-
ritório-alvo (vias e calçadas, equipamentos públicos, áreas verdes, áreas de risco, assenta-
mentos precários, etc.). O objetivo dessas classificações foi identificar ações que já existem 
nas políticas setoriais e que podem acontecer simultaneamente num mesmo território, 
o que possibilitaria fazer a integração pela justaposição coordenada das ações ao longo 
de sua implementação. De outro lado, também possibilita reunir ações focadas em um 
mesmo público ou tipo de território, por exemplo, de forma a subsidiar a criação de novos 
programas e ações intersetoriais e intersecretariais, promovendo uma integração ainda no 
nível da formulação das políticas públicas.

O cotejamento dos programas, projetos e ações setoriais agrupados no banco de dados, 
diante das demandas de cada território consolidadas na etapa de diagnóstico técnico e 
participativo, serviram como base para a elaboração do “cardápio de ações”, conjunto de 
intervenções estratégicas e atividades que atendem a objetivos pré-selecionados que cul-
minou na elaboração das diretrizes integradas para cada território, conforme explorado 
nos capítulos 3 e 4.
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3. Instrumentos de 
Planejamento e Ações 
Estratégicas Urbano 
Ambientais e Sociais

3.1 Sobre as diretrizes gerais de integração de políticas 
A promoção de territórios de direito, em linha com os preceitos da Constituição Federal e 
com as diretrizes da Nova Agenda Urbana, passa pela oferta de serviços públicos em quan-
tidade e qualidade suficientes para promover a todos oportunidades de desenvolvimen-
to pessoal e a construção de um ambiente de vida coletivo qualificado. Trata-se, portanto, 
da oferta de um conjunto de serviços públicos que atendam a diferentes necessidades de 
distintos segmentos da população. Em contexto de alta vulnerabilidade social, isso sig-
nifica planejar uma transformação social que implique a produção de diferentes camadas 
de serviço que vão desde a creche, para as crianças de até 6 anos, à promoção das políticas 
de inclusão digital; da implementação de infraestrutura de saneamento básico e o plane-
jamento dos espaços públicos até as ações de micromobilidade. Promover esse ambiente, 
portanto, exige um cuidadoso esforço de identificação das demandas, mapeamento das 
políticas públicas mais eficazes, desenho da implementação dos programas e, sem dúvida, 
um aporte significativo de recursos financeiros.

Nos territórios nos quais há escassez crônica de serviços, no entanto, aos procedimentos reg-
ulares nos ciclos de políticas públicas, novas questões emergem em função da precariedade 
dos assentamentos e da urgência dos problemas identificados. Duas premissas, dessa forma, 
devem ser consideradas para definir o cardápio de serviços a serem oferecidos ao cidadão e, 
principalmente, acelerar o processo de mudança. A primeira delas é a integração das políti-
cas, a partir da qual se espera que a implementação de políticas setoriais tenda a produzir 
resultados mais impactantes quando feita de forma concatenada. A segunda é a necessidade 
de priorização: se faltam muitos serviços em determinados territórios, é preciso identificar 
com clareza quais são as demandas mais latentes e que devem ser encaminhadas primeira-
mente (sobre possíveis critérios para a priorização de políticas, ver capítulo 7).

Nesse sentido, em contexto de alta vulnerabilidade social, o desafio de identificar as políti-
cas certas para cada território passa pela leitura de diferentes necessidades individuais e 
sociais, a partir de distintas metodologias de mapeamento e de escuta, conforme realiza-
do nas etapas anteriores deste trabalho. Só assim, lançando mão de diversos olhares, será 
possível produzir um plano de ação territorial que não apenas contemple diferentes per-
spectivas da realidade (a partir, por exemplo, de diferentes segmentos populacionais ou de 
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diferentes atores), mas que também permita identificar demandas mais urgentes e, prin-
cipalmente, o potencial de sinergia da implementação coordenada de políticas setoriais.

O resultado final esperado na construção de uma estratégia de integração dos serviços 
públicos nos territórios analisados é a materialização efetiva das oportunidades de inte-
gração. A partir das demandas latentes debatidas nas etapas de participação social do 
projeto e da caracterização (qualitativa e quantitativa) dos serviços públicos existentes, 
busca-se apresentar elementos para a implementação de novos serviços a partir das 
potencialidades existentes e, principalmente, do envolvimento ativo dos agentes públicos 
responsáveis pela implementação das políticas na ponta.

3.2 Instrumentos de Planejamento do Urbanismo Social
Como vimos, a formulação de diretrizes e propostas de intervenção integrada para os três 
territórios objeto deste projeto foi desenvolvida a partir do diagnóstico técnico e partici-
pativo e do levantamento das ações e atividades setoriais desejáveis para o enfrentamento 
das desigualdades socioespaciais em territórios de alta vulnerabilidade social, consolida-
das em um banco de dados4.

Em um segundo momento, as ações e atividades contidas nesse banco de dados foram 
agrupadas de forma a constituírem um “cardápio de ações estratégicas” que busca respond-
er aos principais problemas presentes nesses territórios, tanto do ponto de vista urbano 
ambiental quanto do ponto de vista social. 

Foram organizados “cardápios de ações” para dois sistemas de políticas públicas que agrupam 
ações estratégicas e atividades: os instrumentos urbano-ambientais e os sociais. A escolha 
desses sistemas se dá a partir de uma divisão conceitual sobre o tema infraestrutura, a qual dis-
tingue a infraestrutura pesada, relacionada à implementação de equipamentos físicos essenci-
ais para o alcance da sustentabilidade nas cidades e o atendimento às necessidades humanas 
(infraestrutura urbana) e a infraestrutura leve, que diz respeito às instituições e aos serviços 
públicos necessários para o funcionamento da sociedade (infraestrutura social).

A disponibilidade de infraestrutura urbana e social no território é um indicador de seu 
desenvolvimento. Os efeitos multiplicadores e benefícios gerados pela dotação desses 
bens e equipamentos invariavelmente atraem mais investimentos: a titulação da terra 
favorece o acesso à energia elétrica, ao abastecimento de água, ao esgoto sanitário, assim 
como a outros serviços; a disponibilidade de equipamentos públicos de saúde e educação 
de qualidade favorece a atração de profissionais mais preparados, melhorando significa-
tivamente a qualidade do serviço que, por sua vez, prepara o cidadão para usufruir das 
oportunidades de emprego qualificado e contribui para o aumento do desenvolvimento 
humano nesses locais. Desta forma, a combinação desses dois sistemas (urbano e social) 
implica a oferta de um conjunto amplo e imbricado de bens e serviços sociais que favorece 
o desenvolvimento territorial e socioeconômico (MORAES et al, 2010).

A partir dessa divisão conceitual foram elaborados os cardápios de atividades para cada 
sistema. Os cardápios buscam encontrar respostas aos principais problemas presentes 
nos territórios de alta vulnerabilidade social a partir do banco de dados de atividades 

4.  Os dados utilizados estão apresentados no Anexo 01.
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elaborado na primeira etapa do estudo e da análise dos elementos do diagnóstico, quais 
sejam, os indicadores e dimensões abordados pela leitura técnica, as demandas sociais 
advindas do processo participativo e a leitura de programas e projetos colocalizados.

Busca-se assim estabelecer um conjunto de diretrizes capazes de responder aos princi-
pais problemas presentes nos territórios de alta vulnerabilidade social (Anexo 02) esta-
belecidos a partir da análise dos elementos do diagnóstico, quais sejam, os indicadores 
e dimensões abordados pela leitura técnica e as demandas sociais advindas do processo 
participativo. 

Esse cardápio, que reúne de forma genérica ações em torno de objetivos comuns foi divid-
ido nos dois instrumentos de planejamento da ação, os os Planos Urbanos Integrados e os 
Programas Sociais Integrados, conforme detalhado a seguir.

3.2.1 Planos Urbanos Integrados

Conforme abordado anteriormente, as ações estratégicas e atividades propostas estão estru-
turadas em torno de objetivos que buscam organizar o cardápio de políticas de forma abrangen-
te em relação à qualidade dos serviços públicos e às demandas identificadas nos territórios. 

O primeiro conjunto trata dos sistemas urbano-ambientais e está organizado em cinco 
objetivos, 20 ações estratégicas e 78 atividades construídas com base nos diagnósticos 
técnicos e participativos e nas políticas existentes no município.

TABELA 3: Objetivos dos Planos Urbanos Integrados

Objetivos Descrição

Urbanização de favelas e recuperação ambiental
Ações voltadas para os assentamentos informais e precári-
os: favelas, loteamentos irregulares, conjuntos habitacionais, 
cortiços, condomínios de baixa renda.

Qualificação do sistema de mobilidade e de 
infraestrutura básica

Ações voltadas para o sistema viário, de transportes e de redes 
de infraestrutura: ruas, vielas, calçadas, ciclovias, escadarias, 
travessias, linhas férreas, córregos, etc.

Integração do sistema de áreas verdes e espaços 
públicos

Ações voltadas para áreas verdes e espaços livres: parques 
urbanos, parques lineares, praças, espaços livres e áreas verdes 
de instituições e serviços públicos.

Estruturação de rede de equipamentos e centrali-
dades locais

Ações voltadas para o entorno de equipamentos e áreas de 
centralidade, focadas em sua configuração como rede.

Gestão de áreas vazias e ociosas Ações voltadas para a identificação e destinação de áreas vazi-
as ou ociosas, públicas ou privadas.

Fonte: elaboração própria, 2020.

O objetivo 1 trata essencialmente da qualificação de assentamentos precários, buscando 
tornar loteamentos irregulares em bairros por meio de ações de urbanização, recuperação 
ambiental e adequação e regularização de unidades habitacionais. Esse objetivo englo-
ba intervenções planejadas, integradas setorialmente e integrais, abrangendo todo o ter-
ritório do assentamento. 

O objetivo 2 busca enfrentar os desafios associados à expansão das cidades e a exigên-
cia de maiores e mais frequentes deslocamentos e à ausência de infraestrutura básica em 
territórios periféricos. As áreas urbanas periféricas, que mais dependem do transporte 
público, são marcadas, em geral, por insuficiência ou pouco acesso a meios de transporte 
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públicos que as conectem até áreas centrais das cidades. Há, também, escassez de trans-
portes públicos locais dentro dos bairros em áreas mais vulneráveis. Nessa linha, bus-
ca-se ofertar ações que priorizem o transporte público e integrem a conexão e segurança 
intrabairros.

A esse objetivo estão associadas também a provisão de infraestrutura básica de sanea-
mento básico, que inclui o conjunto de serviços e instalações operacionais relacionadas 
ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais. São serviços que impactam dire-
tamente a qualidade de vida de populações de áreas urbanas vulneráveis. Apesar da neces-
sidade de alto investimento nesse tipo de intervenção, os efeitos benéfícos gerados pela 
provisão e adequação dessa infraestrutura são indiscutíveis, visto que normalmente não 
ocorrem de modo isolado (isto é, são articulados com programas e ações sociais de difer-
entes setores).

O objetivo 3 busca qualificar e ampliar as áreas verdes, ofertando mais e melhores espaços 
de convivência nas áreas periféricas. Sabe-se que a disponibilidade de áreas verdes aber-
tas por habitante em diversos distritos da cidade é escassa, gerando desconforto térmico 
e alterações no microclima. A qualificação, implementação ou ampliação de áreas verdes 
são vistas como um indicador da qualidade ambiental urbana e cumprem uma função 
importante na redução das desigualdades socioespaciais.

O objetivo 4 trata de ações voltadas para a estruturação de uma rede de equipamen-
tos e centralidades locais. Dentre os componentes de experiências de urbanismo social 
bem-sucedidas destaca-se a estratégia de intervenção urbana conectando equipamentos 
centrais em um território com territórios vizinhos e as áreas centrais da cidade, bem como 
a recuperação e qualificação desses equipamentos e entornos.

Por fim, o objetivo 5 busca ativar e reaproveitar as áreas ociosas da cidade por meio da 
identificação e destinação destas em habitação e equipamentos sociais.

Esses objetivos se desdobram em ações estratégicas, que serão mobilizadas de acordo com 
as necessidades identificadas em cada território especificamente, conforme ilustra o quadro 
a seguir. É importante ressaltar que compõem esse cardápio as ações estratégicas que se 
resolvem no nível local, apesar de serem informadas por condições e planos mais amplos, 
como é o caso das ações ligadas à mobilidade estrutural, ao saneamento e à drenagem.
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TABELA 4: Cardápio de ações estratégicas dos Planos Urbanos Integrados 

OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGICAS JUSTIFICATIVA ATIVIDADES

URBANIZAÇÃO 
DE FAVELAS E 
RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL

Regularização fundiária: Promover a 
segurança na posse em assentamen-
tos irregulares por meio da regular-
ização fundiária e administrativa

Pela própria condição de moradia de baixo custo, populações residentes em 
áreas urbanas vulneráveis ocupam territórios não regularizados e que muitas 
vezes apresentam riscos à própria saúde e segurança de seus habitantes. A 
ausência de regularização é um impeditivo para a oferta de serviços básicos 
de infraestrutura, como abastecimento (água tratada e eletricidade) e sanea-
mento (esgoto e coleta de resíduos sólidos)

Realizar a regularização da base fundiária, domínio da 
gleba e parcelamento do solo E/OU a regularização da 
posse ou propriedade E/OU a regularização adminis-
trativa, para oficialização das vias e lançamento fiscal

Promover ações de regularização de atividades 
comerciais e de serviços (ZMIS)

Urbanização complexa: Qualificar 
assentamentos precários (favelas, 
loteamentos e conjunto habitacio-
nais irregulares), por meio de ações 
de urbanização e de recuperação 
ambiental, articuladas a regularização 
fundiária, melhorias e provisão de 
moradias, mitigando situações de 
risco

Contexto adverso de inserção urbano-ambiental, como ocupações 
recentes e assentamentos precários, irregularidade fundiária e a ausência 
de infraestrutura básica resultando na sobreposição de vulnerabilidades 
urbano-sociais.

Elaborar diagnóstico urbanístico, fundiário e social 
participativo

Desenvolver de forma participativa um plano de 
urbanização integrada

Licenciar e viabilizar recursos para as obras de 
urbanização

Licitar e executar as obras de urbanização complexa

Urbanização pontual/ gradual: 
Qualificar assentamentos precári-
os (favelas, loteamentos e conjunto 
habitacionais irregulares), por meio 
de ações de urbanização e de recu-
peração ambiental, a fim de sanar 
suas inadequações urbanísticas

Contexto adverso de inserção urbano-ambiental, como ocupações 
recentes e assentamentos precários, irregularidade fundiária e a ausência 
de infraestrutura básica resultando na sobreposição de vulnerabilidades 
urbano-sociais.

Identificar necessidades de pequenas obras de 
infraestrutura

Formar banco de projetos e soluções técnicas padrão 
para constituir referência para ata de registro de 
preços para pequenas obras de urbanização

Promover pequenas obras de urbanização

Melhorias habitacionais: Garantir 
padrões construtivos satisfatórios 
para as moradias autocontruídas ou 
em conjuntos habitacionais públicos, 
de baixa renda, considerando aspec-
tos de segurança e salubridade

Baixa oferta de imóveis regularizados, grande quantidade de domicílios pre-
cários e excessivamente densos e acesso deficiente às redes de água, esgoto 
e eletricidade.

Realizar projetos e obras de melhorias com acom-
panhamento técnico e em conjunto com a população, 
prevendo forma de execução, fonte de recursos e 
critérios de atendimento

Oferecer crédito e assessoria técnica para melhoria 
e manutenção de casas, conjuntos e condomínios de 
baixa renda

Propor medidas para instalação de fachadas ativas

Fomentar equipamentos comunitários dentro dos 
conjuntos habitacionais (padaria escola, lanchonete 
comunitária)
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OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGICAS JUSTIFICATIVA ATIVIDADES

URBANIZAÇÃO 
DE FAVELAS E 
RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL

Provisão de moradia/ moradia 
provisória: oferecer habitação bem 
localizada, adequada e acessível para 
a demanda de baixa renda do bairro, 
incorporando critérios de gênero e 
raça na priorização do atendimento, 
bem como as situações da população 
em situação de rua, mulheres vítimas 
de violência e imigrantes, promoven-
do o serviço de moradia social

Baixa oferta de imóveis regularizados, grande quantidade de domicílios pre-
cários e excessivamente densos e acesso deficiente às redes de água, esgoto 
e eletricidade.

Identificar moradias a remover (por risco ou necessi-
dade de obra), na elaboração do plano de urbanização 
integrado, prevendo formas de atendimento habitacio-
nal provisório

Desenvolver estudos para mitigação das situações 
de risco e para verificar possibilidades de provisão 
habitacional nessas áreas

Adquirir terrenos e elaborar projeto habitacional 
específico para atendimento das famílias afetadas pelo 
plano de urbanização integrado

Prever atendimento habitacional para demanda difusa 
do bairro, de acordo com critérios pré-estabelecidos 
(fora dos assentamentos precários)

Zeladoria e controle urbanos: inte-
grar o assentamento urbanizado aos 
serviços e fiscalização públicos

Ausência de regularização fundiária e inadequação de domicílios são imped-
imentos para a integração das moradias às redes de esgoto, eletricidade e 
telecomunicações

Realizar acompanhamento pós-obra do assentamento

Desenvolver código de posturas em conjunto com 
conselho gestor do bairro

Integrar assentamento nos serviços rotineiros de lim-
peza, coleta de lixo, fiscalização etc

QUALIFICAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
MOBILIDADE E DE 
INFRAESTRUTURA 
BÁSICA

Implantação de ruas completas, ruas 
compartilhadas, ruas de brincar: 
Estabelecer prioridade efetiva e 
exclusiva no trânsito para quem está 
no transporte público e priorizar 
a segurança viária para os modos 
ativos de deslocamento, principal-
mente a pé

Problemas de conexão com a rede de transporte público estrutural da 
cidade, baixa densidade da rede local de transporte, problemas de camin-
habilidade e insegurança viária são preocupações centrais em áreas urbanas 
vulneráveis.

melhoria e alargamento de calçadas

instalar acalmamento de tráfego

desenhar soluções para o sistema viário baseado nos 
conceitos de ruas completas e ruas compartilhadas

melhorar conexões intra bairros

melhora do sistema de iluminação pública

arborização

completar sistema de drenagem, inclusive com medi-
das não-estruturais

implantar mobiliário urbano (lixeiras, bancos, pontos 
de ônibus etc)

prever áreas para estacionamento de veículos, com 
gestão comunitária

ruas de brincar: zonas 15 - garantir condições de mob-
ilidade segura e acessível para as crianças acessarem 
os equipamentos e espaços públicos

30



OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGICAS JUSTIFICATIVA ATIVIDADES

QUALIFICAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
MOBILIDADE E DE 
INFRAESTRUTURA 
BÁSICA

Integração da rede cicloviária: Dar 
segurança plena a quem pedala, 
sendo que a bicicleta pode agir como 
um dos veículos integradores do 
território

Menos de 10% das vias são cicláveis nos territórios, reforçando a importância 
de implementação de compartilhamento de via.

implantar sistema de ciclovias nas vias principais e nas 
pontes

implantar bicicletários nos equipamentos públicos

sistema de bicicletas comunitárias em equipamentos 
públicos

Melhoria da rede de saneamento 
básico: Ampliar a área de cobertura 
das redes de abastecimento de água 
e coleta e tratamento de esgoto; 
garantir conexão pública à internet no 
bairro e também iluminação pública 
adequada

Infraestrutura de saneamento básico é um aspecto central para o desen-
volvimento de áreas urbanas vulneráveis, de modo que sua ausência ou 
baixa qualidade pode levar não apenas a diversos problemas de saúde, 
afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores, mas também 
impactar negativamente o meio ambiente local.

mapear rede de esgoto instalada e propor 
interligações

incorporar medidas descentralizadas de coleta e trata-
mento de esgoto

ampliar a área de cobertura e melhorar a rede 
de abastecimento de água, bem como reduzir 
intermitências

implementar programas de consumo consciente, de 
redução de perdas e de incentivo ao reuso de água

garantir acesso adequado à energia elétrica para as 
moradias do bairro

ampliar a cobertura de conexão à internet banda larga 
no bairro

Melhoria da rede de drenagem: oper-
ar, manter e inspecionar o sistema 
de drenagem de forma constante e 
adequada; implementar medidas não 
estruturais de drenagem, associadas 
aos elementos do sistema viário e 
paisagístico;

Ocupação irregular pressiona a estrutura de drenagem urbana e de manejo 
de águas pluviais. Esse aparato é crucial para prevenir que a população sofra 
consequências drásticas, como a perda de todos os seus bens ou, em casos 
mais extremos, perda de vidas

realizar manutenção no sistema de drenagem

completar sistema de drenagem, inclusive com medi-
das não-estruturais

aplicar medidas de remoção de poluentes das águas 
superficiais

INTEGRAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
ÁREAS VERDES 
E ESPAÇOS 
PÚBLICOS

Implantação e manutenção de 
parques urbanos e lineares: Ampliar 
a oferta de áreas verdes públicas, 
como praças e parques (Parques 
de Vizinhança, ou “pocketparks”), e 
recuperar os espaços livres e as áreas 
verdes degradadas, prevendo ações 
de zeladoria. Para isso, estimular 
parcerias entre os setores público e 
privado e aprimorar a gestão partic-
ipativa dessas áreas, principalmente 
dos Parques Urbanos, Lineares e de 
Vizinhança.

Pouca presença de parques e áreas verdes no interior do perímetro e no 
entorno, facilitando a ocorrência de alagamentos e risco e piorando a sen-
sação térmica e qualidade ambiental dos espaços.

sanear fundos de vale - tratamento fluvial e controle 
de poluição difusa

integrar ações de drenagem e saneamento: despolu-
ição dos cursos d’água, limpeza da margens e ligações 
de redes coletoras

ampliar áreas verdes nos fundos de vale

projeto de paisagem e desenho urbano de parques, 
integrado aos passeios (para pedestres e ciclistas)

equipamentos esportivos incluindo skatepark

programa de agricultura urbana
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OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGICAS JUSTIFICATIVA ATIVIDADES

INTEGRAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
ÁREAS VERDES 
E ESPAÇOS 
PÚBLICOS

Qualificação e ampliação das áreas 
verdes e espaços livres: Aprimorar a 
qualidade ambiental, reduzir a polu-
ição atmosférica e sonora e contribuir 
para a dissipação de ilhas de calor 
por meio da arborização e cobertura 
vegetal

Pouca presença de parques e áreas verdes no interior do perímetro e no 
entorno, facilitando a ocorrência de alagamentos e risco e piorando a sen-
sação térmica e qualidade ambiental dos espaços.

ampliar a oferta de áreas verdes públicas de âmbito 
local

recuperar os espaços livres e as áreas verdes degrada-
das, prevendo ações de zeladoria e segurança pública

estimular parcerias entre os setores público e privado 
e aprimorar a gestão participativa das áreas verdes e 
espaços livres

realizar arborização

fomentar a agricultura urbana por meio da instalação 
de hortas e viveiros

ampliar a oferta de espaços lúdicos e acessíveis volta-
dos para primeira infância

ampliar a oferta de atividades físicas e culturais nos 
equipamentos e espaços públicos para crianças na 
primeira infância e gestantes

programas culturais e ambientais para a ativação dos 
espaços públicos

Gestão de resíduos sólidos e edu-
cação ambiental: Promover ações 
voltadas para a não produção, a 
redução, a reutilização, a reciclagem, 
o tratamento e a disposição final ade-
quada de resíduos sólidos e rejeitos, 
no âmbito local

Oferta insuficiente de serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos, 
impactando à saúde pública e condições ambientais.

universalizar coleta seletiva

estimular a compostagem domiciliar dos resíduos 
orgânicos

programa comunitário de gestão de resíduos sólidos

promover ações de educação ambiental

programas de consumo consciente
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OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGICAS JUSTIFICATIVA ATIVIDADES

ESTRUTURAÇÃO 
DE REDE DE 
EQUIPAMENTOS E 
CENTRALIDADES 
LOCAIS

Qualificação dos equipamentos 
existentes

Diagnóstico participativo demonstrou percepção de precariedade na pro-
visão de diversos serviços públicos. Rede de equipamentos nos territórios 
pode ser melhor aproveitada, explorando possibilidades de ampliação e 
integração dos serviços disponíveis

incrementar a rede local de oferta de alimentos: Banco 
de Alimentos, Mercados públicos, Restaurantes comu-
nitários, Sacolões

constituir no território posto avançado dos serviços de 
atendimento

promover a integração da rede de equipamentos 
públicos com espaços privados e das organizações da 
sociedade civil (OSCs) com o objetivo de melhorar o 
atendimento na primeira infância.

implantar equipamentos culturais multiuso de 
abrangência local (casas de cultura, pontos e bosques 
de leitura) e um circuito de salas de cinema em todos 
os distritos

requalificar equipamentos culturais atendendo as nor-
mas de segurança e acessibilidade, com conectividade 
e integração aos espaços públicos

reformar unidades de ensino existentes ou construir 
novas unidades (EMEIs e EMEFs)

garantir que todas as unidades de educação infantil 
disponham de espaços pedagógicos adequados e 
acessíveis, internos e externos, que propiciem o livre 
brincar

Fomento das vocações regionais 
articuladas às centralidades locais

Baixa presença de empregos formais e oportunidades com baixa qualifi-
cação nos perímetros

identificar vocações regionais e associá-las a possibili-
dades de ativação de centralidades locais

Articulação com sistema de 
mobilidade

Insegurança viária principalmente à pedestres e ciclistas em vias de acesso 
local, com o agravante de atividades infantis nas vias com pouca segurança.

conectar equipamentos e centralidades por meio do 
sistema de mobilidade

Articulação com sistema de áreas 
livres

Falta de conectividade, acesso, integração e articulação de equipamentos ao 
sistema de áreas livres

conectar equipamentos e centralidades ao sistema de 
áreas livres

GESTÃO DE ÁREAS 
VAZIAS E OCIOSAS

Identificação de áreas ociosas
Alta densidade habitacional. Necessidade de identificar e destinar áreas que 
possam comportar novos projetos de habitação social ou equipamentos 
públicos

levantar imóveis privados não edificados, não utiliza-
dos e subutilizados

levantar imóveis públicos não edificados, não utiliza-
dos e subutilizados

Elaboração de plano de gestão e des-
tinação das áreas ociosas

Alta densidade habitacional. Necessidade de identificar e destinar áreas que 
possam comportar novos projetos de habitação social ou equipamentos 
públicos

verificar destinações mais adequadas (de acordo 
com propriedade - pública ou privada: moradia, áreas 
verdes e livres, equipamentos)

identificar instrumentos jurídicos aplicáveis, recursos 
financeiros necessários e possibilidades de parcerias

Implementação do plano de áreas 
ociosas, em articulação ao plano 
urbano integrado

Alta densidade habitacional. Necessidade de identificar e destinar áreas que 
possam comportar novos projetos de habitação social ou equipamentos 
públicos

gerenciar processos de desapropriação/ aquisição/ 
viabilização de terrenos

Fonte: elaboração própria, 2020.
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3.2.2 Programas Sociais Integrados

O segundo instrumento trata dos programas sociais integrados e estão ordenados em qua-
tro objetivos, 12 ações estratégicas e 58 atividades, ajustadas e expandidas por diferentes 
secretarias. 

Alguns aspectos identificados foram considerados centrais, como a sobreposição de vul-
nerabilidades sociais, ambientais e urbanísticas. A situação da população negra e jovem 
responsável por seus domicílios, vivendo em assentamentos precários e com altos índices 
de desocupação, foi estruturante das ações sociais integradas. Apenas uma combinação 
estruturada de políticas poderá fazer frente aos complexos problemas enfrentados. Assim, 
as ações propostas vão da segurança alimentar à inclusão digital, de frentes de trabalho às 
qualificações empreendedoras, da pesquisa sobre o seu território à programação cultural 
dos espaços públicos. Tudo isso de forma concomitante às ações de melhoria do ambiente 
construído em que vivem.

TABELA 5: Objetivos dos Programas Sociais Integrados

Objetivos Descrição

Qualificação e integração de serviços públicos de proteção 
e prevenção.

Ações voltadas para integração de serviços, expansão 
de atendimento para públicos vulneráveis e formação de 
gestores que atuam na ponta.

Ativação e gestão dos equipamentos e espaços públicos. Ações voltadas para a recuperação, utilização e apro-
priação dos espaços públicos do território.

Promoção do desenvolvimento local. Ações voltadas para o apoio a empreendimentos solidári-
os, qualificação e inclusão de públicos vulneráveis.

Mapeamento comunitário do território. Ações voltadas para a estruturação de qualificação de 
uma rede de produtores locais de informação.

Fonte: elaboração própria, 2020.

O objetivo 1 aponta para ações de reorganização da ação pública a partir da conexão e 
integração de serviços, com postos avançados e serviços itinerantes de atendimento ao 
empreendedor e ao migrante, de forma que a referência na busca de serviços públicos 
municipais seja facilmente identificável para distintos públicos-alvo. Em linha similar, 
propõe-se a qualificação dos agentes públicos locais a partir de elementos específicos e 
comuns, como o fortalecimento dos instrumentos que trabalhem questões de gênero e 
raça. Pretende-se também trabalhar na perspectiva intersetorial, a partir dos agentes 
públicos, qualificando-os para identificação de problemas e precariedades construtivas e 
urbanísticas. Tais ações, que colocam em relevo as agentes e os agentes públicos locais, 
pretendem ao mesmo tempo estimular o engajamento com uma perspectiva mais ampla 
de transformação local, associada às transformações urbanísticas nesses territórios.

Já no objetivo 2 propõe-se que os programas sociais atuem de forma combinada com os 
projetos urbanísticos integrados em cada território. Assim, tanto as propostas relaciona-
das à recuperação dos espaços livres como de ativação do ambiente público nos territórios 
são suportadas por políticas intersetoriais que vão de editais de fomento à programação 
cultural até o emprego de mão de obra local na zeladoria desses espaços por meio do 
Programa Operação Trabalho. Esse objetivo também prevê ações relacionadas à segurança 
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pública nos espaços públicos do território5.

O objetivo 3, por sua vez, busca atuar no campo de acesso às oportunidades de forma 
abrangente, considerando aspectos que vão desde o fomento ao acesso ao ensino superior 
até a criação de espaços de apoio ao empreendedorismo, passando pela formação de agen-
tes comunitários de apoio a políticas públicas. Por fim, o objetivo 4 propõe um processo 
contínuo de mapeamento dos territórios a partir da capacitação e formação de uma rede 
de pesquisa, permitindo o monitoramento e avaliação de impacto das intervenções real-
izadas. As atividades de cada um desses objetivos estão apresentadas abaixo:

Aqui também os objetivos se desdobram em ações estratégicas que serão mobilizadas de 
acordo com as necessidades identificadas em cada território em específico e seus respec-
tivos públicos-alvo, conforme ilustra o quadro a seguir. Da mesma forma, é importante 
pontuar que, por se tratar de um pacote de serviços básicos às populações vulneráveis e 
por terem sido estruturados a partir de aspectos comuns a essas populações, a maior parte 
das ações identificadas é válida para os três territórios. O processo de priorização é que vai 
poder, a partir dos seus critérios, apontar os ajustes mais finos para ação no curto e médio 
prazos. Em função disso, elas serão apresentadas aqui para os três territórios e, nas próxi-
mas sessões, serão trazidos elementos mais específicos para cada território.

TABELA 6: Cardápio de ações estratégicas dos Programas Sociais 

Integrado6 

OBJETIVOS AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

ATIVIDADES

1. QUALIFICAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE PROTEÇÃO E 
PREVENÇÃO

Complementação de ren-
da e segurança alimentar

1.1: facilitar acesso a programas de complementação à renda (PBF) 
com ações focalizadas

1.2: conscientizar e divulgar informações sobre alimentação e 
nutrição saudáveis

1.3: incentivar a agricultura urbana nos espaços livres

1.4: oferecer alimentação saudável nos equipamentos públicos

Acesso a serviços

1.5: avaliar e aprimorar a oferta de rede socioassistencial

1.6: implementar posto avançado de serviços (descomplica, CATe), 
incluindo os específicos para mulheres e imigrantes

1.7: estabelecer protocolo para articulação de políticas públicas 
existentes para identificação e cadastramento dos públicos-alvo

1.8: realizar análise de demanda de educação infantil (vagas e 
turmas) e apresentar estudo de alternativas de oferta (incluindo 
localização)

1.9: realizar diagnóstico aprofundado das escolas com índices do 
IDEB mais baixos para identificar os principais problemas e desen-
volver planos de ação para melhorias dessas escolas

Ampliação e qualificação 
dos agentes públicos 
locais

1.10: implementar capacitação dos professores para redução de 
disparidades de desempenho influenciadas por gênero, raça, renda 
ou deficiência

1.11: promover formação contínua para ensino obrigatório das cultur-
as e histórias afro-brasileiras e indígenas

1.12: formar novos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)

1.13: realizar busca ativa que garanta a captação precoce (até a 12ª 
semana) das gestantes para iniciar o pré-natal

5.  Os índices mais recentes apresentados pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana apontam para uma situação de 
segurança pública “moderada” nos três territórios.

6.  Os problemas ou justificativa que orientou a escolha de cada atividade dos Programas Sociais Integrados por território 
estão explicitados no capítulo 4.
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OBJETIVOS AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

ATIVIDADES

1. QUALIFICAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE PROTEÇÃO E 
PREVENÇÃO

Ampliação e qualificação 
dos agentes públicos 
locais

1.14: formar agentes sobre o tema da saúde da população negra e 
para a coleta do quesito raça/cor nos questionários

1.15: aprimorar a abordagem e a produção de informações no 
atendimento em saúde oferecido às mulheres jovens visando ao 
protagonismo em sua sexualidade, acesso à prevenção e direitos 
reprodutivos

1.16: estruturar rede de denúncias e fiscalização de formas de tra-
balho precário e/ou análogos à escravidão dos imigrantes

1.17: formar agentes comunitários da saúde e/ou da assistência para 
identificar problemas e precariedades construtivas das casas

2. ATIVAÇÃO DOS 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
E REDE 
DE EQUIPAMENTOS

Gestão e agentes de recu-
peração e zeladoria

2.1: recuperar os espaços livres e as áreas verdes degradadas

2.2: promover emprego local nas ações de zeladoria (POT)

2.3: estruturar os Núcleos de Defesa Civil em articulação com ações 
de zeladoria

2.4: realizar acompanhamento pós-obra em assentamentos pre-
cários para integração aos serviços públicos de coleta de lixo, fiscal-
ização, zeladoria, etc. e para orientar a regularização edilícia e a 
construção de código de posturas da vizinhança

2.5: criar instâncias regionais participativas de zeladoria e controle 
urbanos, associadas aos equipamentos e espaços públicos, como, 
por exemplo, junto ao CG CEU

2.6: realizar manutenção no sistema de drenagem

Gestão e ativação de 
áreas verdes, espaços 
livres e rede de 
equipamentos

2.7: implementar instrumento de parceria entre os setores público 
e privado

2.8: estruturar a gestão participativa dessas áreas, principalmente 
dos Parques Urbanos, Lineares e de Vizinhança

2.9: promover a relação dos equipamentos públicos de cultura com 
as escolas de ensino fundamental e médio das redes públicas

2.10: promover a ocupação de espaços públicos com práticas e ativ-
idades artístico-culturais

2.11: oferecer programação educacional e cultural voltada à partici-
pação de imigrantes

2.12: fomentar a programação nas áreas verdes com atividades de 
lazer, culturais e educativas

2.13: facilitar o acesso da população imigrante à regularização do 
comércio de rua

2.14: mapear espaços ociosos e estabelecer parcerias com a comu-
nidade para gestão compartilhada, oferecendo meios de qualifi-
cação desses espaços

Segurança nos espaços 
públicos

2.15: implementar policiamento de proximidade/ comunitário (pre-
venção e controle)

2.16: estabelecer patrulhamento territorial inteligente com base em 
informações

2.17: criar canais de comunicação e comitês abertos com a partici-
pação da população, de formuladores de políticas públicas e forças 
policiais

3. PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

Acesso às oportunidades

3.1: ofertar serviços de educação voltados ao ingresso no ensino 
superior

3.2: ampliar serviços de apoio e atendimento ao empreendedor 
(Serviços CATe), incluindo apoio ao imigrante

3.3: qualificar e cadastrar empreendedores em processos de com-
pras públicas e negociações, incentivando-os a se tornarem for-
necedores da administração direta e indireta pela Bolsa Eletrônica 
de Compras (BEC).

Ativação da economia 
local

3.4: criação de espaço público de cotrabalho com infraestrutura, 
conteúdos de qualificação, fomento a redes locais de contato e 
empreendedorismo
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OBJETIVOS AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

ATIVIDADES

3. PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

Ativação da economia 
local

3.5: promover inclusão digital (acesso à banda larga e desenvolvi-
mento de habilidades de uso)

3.6: ampliar acesso ao programa Afroempreendedor

3.7: apoiar a organização de empreendimentos econômicos solidári-
os de mulheres e ampliar o acesso aos programas de ensino técnico 
e capacitação

Qualificação e capaci-
tação orientada

3.8: criação de vagas de formação técnica e profissionalizante nas 
áreas artísticas, de gestão e produção e cultura

3.9: formar agentes comunitários e de apoio a diversas políticas 
públicas (zeladoria e jardinagem, informática, assistência social, 
agricultura urbana, manejo de alimentos, etc.)

3.10: ações de fortalecimento e capacitação das organizações, de 
forma a oferecer suporte a sua atuação (conhecimentos, desen-
volvimento institucional, administração e finanças, elaboração e 
financiamento de projetos, etc.)

4. MAPEAMENTO DO 
TERRITÓRIO COM 
AS COMUNIDADES / 
OBSERVATÓRIO

Rede de coleta e proces-
samento local treinada e 
remunerada

4.1: edital de bolsa de formação para coleta e processamento de 
bancos de dados

4.2: realizar formação em técnicas de coleta em parceria com 
empresas e organizações de pesquisa

4.3: realizar oficinas de cocriação do observatório participativo

Contagem domiciliar e 
populacional e retrato 
da qualidade de vida 
realizada

4.4: identificar temas e dados prioritários para coleta (grupos de 
risco, acesso a serviços, qualidades do ambiente urbano)

4.5: desenhar e implementar pesquisa

4.6: realizar oficinas de organização, análise e visualização de dados

4.7: desenvolver produtos de divulgação

Processos de coleta de 
registros administrativos 
redesenhados

4.8: identificar relatórios e extrações dos sistemas públicos para 
construção de dados locais georreferenciados

4.9: identificar oportunidades de redesenho de coletas para incor-
porar dimensões relacionadas aos públicos vulneráveis

4.10: implementar mudanças no processo de registro e/ou extração 
de relatórios para criar dados específicos do território e dos 
públicos-alvo

Fonte: elaboração própria, 2020.
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4. Aplicação dos Planos 
Urbanos e Projetos Sociais 
Integrados nos Territórios

O instrumental formulado foi então aplicado a cada território específico, de modo a 
responder às necessidades identificadas pela leitura técnica e às demandas locais levan-
tadas no processo participativo de cada território para um horizonte temporal até 2030.

Ao nível do território, esses planos e programas trazem uma descrição e mapeamento das 
ações estratégicas indicadas para cada território ainda no nível de diretrizes, focando na 
integração da intervenção. 

Metodologicamente, esse é um passo intermediário importante. Permite, de um lado, a 
identificação e a localização das ações necessárias, o que nos aproxima cada vez mais de 
um instrumento de implementação, ao possibilitar a discussão participativa sobre pri-
oridades, viabilidade financeira, formas de gestão, necessidade de contratações específi-
cas, entre outras. Do outro lado, a construção do “banco de dados de ações setoriais” e dos 
“cardápios de ações estratégicas” possibilita replicar a metodologia proposta para outros 
bairros da cidade, na medida em que oferecem uma estrutura que pode ser adequada a 
diversos contextos específicos.

Para colocar em prática as diretrizes aqui propostas no médio prazo, propõe-se como instru-
mento o estabelecimento de um Plano de Ação 2021-2024, elaborado a partir da priorização 
das ações propostas nos Planos Urbanos Integrados e Programas Sociais Integrados. Esse 
plano de ação poderá ser estruturado e monitorado na forma de um Plano de Bairro, aos 
moldes do estabelecido na Lei 16.050/2014 (PDE), e pode subsidiar a elaboração de diver-
sos outros instrumentos de planejamento integrados da gestão pública municipal, tais como 
Programa de Metas, Planos de Ação Quadrienais, Planos Plurianuais e Leis Orçamentárias. 
As propostas para a elaboração de Planos de Ação 2021-2024 serão abordadas no capítulo 4.

O Plano de Ação para cada território, no entanto, será objeto da continuidade do trabalho, 
quando serão detalhadas e priorizadas as ações e atividades, conforme metodologia espe-
cífica apresentada no capítulo 6.

4.1 Planos Urbanos Integrados 2021-2030 - Aplicação 
por Território
O cardápio de ações estratégicas foi aplicado a cada território de estudo, configurando 
mapas para cada objetivo que, em conjunto, formam os Planos Urbanos Integrados. Além 
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dos mapas, foram formatadas fichas contendo o detalhamento das atividades propostas 
para cada território e também sugestões de Projetos Estratégicos que, por sua localização, 
demanda, oportunidade ou urgência podem potencializar as transformações decorrentes 
das intervenções integradas. Essas fichas constam do Anexo 3.

No caso dos três territórios em estudo, as propostas contidas nos Planos Urbanos 
Integrados estão informadas pelos planos municipais de mobilidade e saneamento, e 
também por projetos específicos, como o Perímetro de Ação Integrada do Jardim Japão 
– Renova SP e Território CEU, no caso do Novo Mundo, o projeto do Parque Pinheirinho 
d’Água e Território CEU, no caso do Pinheirinho, e o Plano de Bairro, projeto de caminhab-
ilidade e projeto da praça do mutirão, no Jardim Lapena.

Em geral, os três territórios em estudo necessitam de intervenções relacionadas aos cin-
co objetivos, a saber: urbanização de favelas e recuperação ambiental; qualificação do 
sistema de mobilidade e de infraestrutura básica; integração do sistema de áreas verdes e 
espaços públicos; estruturação de rede de equipamentos e centralidades locais; gestão de 
áreas vazias e ociosas – com maior ou menor ênfase para umas ou outras ações estratégi-
cas decorrentes. 

IMAGEM 6: Ações estratégicas associadas a cada objetivo dos Planos 

Urbanos Integrados 2021-30

Fonte: elaboração própria, 2020.

Assim, os Planos Urbanos Integrados espacializam o cardápio de ações estratégicas e, na 
medida do possível, especificam e aprofundam as diretrizes contidas no cardápio por meio 
das fichas de atividades mencionadas. São, portanto, planos abrangentes e de longo pra-
zo, no nível local, que precisam passar por um processo de priorização e detalhamento 
para início de implementação, inclusive prevendo a realização de diversos estudos e pro-
jetos complementares, quando necessário, concomitantemente à implementação dos pro-
gramas sociais e início de intervenções físicas.

4.1 Qualificação dos equipamentos existentes
4.2 Fomento das vocações regionais articuladas às 
centralidades locais

4.3 Articulação com sistema de mobilidade
4.4 Articulação com sistema de áreas livres

5.1 Identificação de áreas ociosas
5.2 Elaboração de plano de gestão e destinação das 
áreas ociosas

5.3 Implementação do plano de áreas ociosas, em 
articulação ao plano urbano integrado

3.1 Implantação e manutenção de parques
3.2 Qualificação das áreas verdes e livres existentes

3.3 Ampliação das áreas verdes e livres
3.4 Gestão de resíduos sólidos e educação ambiental

2.1 Ruas completas
2.2 Ruas compartilhadas
2.3 Ruas de brincar

2.4 Rede cicloviária
2.5 Rede de drenagem 
2.6 Redes de saneamento básico

1.1 Regularização fundiária 
1.2 Urbanização complexa 
1.3 Urbanização pontual/gradual

OBJETIVOS

2. QUALIFICAÇÃO DA 
MOBILIDADE E DE 
INFRAESTRUTURA BÁSICA

4. ESTRUTURAÇÃO DE 
REDE DE EQUIPAMENTOS 
E CENTRALIDADES 
LOCAIS

5. DESTINAÇÃO DE 
ÁREAS VAZIAS E OCIOSAS

3. INTEGRAÇÃO  DO 
SISTEMA DE ÁREAS 
LIVRES E ESPAÇOS 
PÚBLICOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

1.4 Melhorias Habitacionais
1.5 Provisão Habitacional e moradia provisória
1.6 Zeladoria e controle urbanos 

1.URBANIZAÇÃO DE 
FAVELAS E RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL

PLANO URBANO INTEGRADO 2021-30  
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IMAGEM 7: Esquema metodológico de articulação entre objetivos, ações 

estratégicas e atividades dos Planos Urbanos Integrados 2021-30

Fonte: elaboração própria, 2020

As imagens a seguir trazem as ações em destaque nos três territórios. 

IMAGEM 8: Destaques do Plano Urbano Integrado 2021-2030: Novo Mundo

Fonte: elaboração própria, 2020.

PERÍMETROS DE 
INTEGRAÇÃO

OBJETIVOS:
SISTEMAS 
URBANOS E 
AMBIENTAIS 

URBANIZAÇÃO DE 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS

QUALIFICAÇÃO DO 
SISTEMA DE 
MOBILIDADE

ESTRUTURAÇÃO DE 
REDE DE
EQUIPAMENTOS E 
CENTR. LOCAIS 

DESTINAÇÃO DE 
ÁREAS VAZIAS E 
OCIOSAS

AÇÕES 
ESTRATÉ-
GICAS

A

B

1: Parque

2. Urbaniz.

3: Rua 
completa 

ATIVIDADES

1. Arborização

2. Canalização

3. Regulariz. 

1: Parque

2: Urbaniz. 

território alvo pacotes de atividades

PR
IO

RI
ZA

ÇÃ
O

atividades do menu

PLANO URBANO INTEGRADO 2021-30 

ID

P. AÇÃO 21-24

A.1.1

A.1.2

A.2.3

A 3.1

B.1.1

B.1.2

B.2.3

C. 4.5

…...

DIAGNÓSTICO

PROJETOS 
COLOCALIZADO
S 

INDICADORES 
DIMENSÕES

ETAPAS

AÇÕES 
ESTRATÉ-
GICAS 

ATIVIDADES

RESPONSÁ-
VEIS

MON E AVAL

Indicadores de 
Produtos 

Indicadores de 
Atividades

Indicadores de 
Resultado

MATRIZ OBSERVAT.

DEMANDAS 
SOCIAIS

1. Arborização

2. Canalização

3. Regularização 

C

….

4: …..

5: …...

4. ……

5. ……

6. ……..

INTEGRAÇÃO  DO 
SISTEMA DE ÁREAS 
LIVRES E ESP. PÚB

CEU

TERRITÓRIO
CEU

TERRITÓRIO
EDUCADOR

DRENAGEM E
REC. AMBIENTAL

POT Projeto Zeladores 
Comunitários

CRAI itinerante

Programa Tô Legal

Estratégia Saúde da 
Família

Programas Sociais Integrados Plano Urbano Integrado

Programa 
Afroempreendedor

PRAÇA DO CEU

URBANIZAÇÃO
(RENOVA-SP)

Formação em Direitos 
Humanos
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IMAGEM 9: Destaques do Plano Urbano Integrado 2021-2030: Jardim 

Lapena

Fonte: elaboração própria, 2020.

IMAGEM 10: Destaques do Plano Urbano Integrado 2021-2030: Pinheirinho 

d’Água

Fonte: elaboração própria, 2020.

4.2 Programas Sociais Integrados - Aplicação por Território
As atividades foram construídas com base nos diagnósticos técnicos e participativos e nas 
políticas existentes no município, também anexadas a este Produto. Dessa forma, alguns 
aspectos identificados foram considerados centrais, como a sobreposição de vulnerabili-
dades sociais, ambientais e urbanísticas. A situação das jovens e dos jovens responsáveis 
por seus domicílios, vivendo em assentamentos precários, negras e negros e com altos 

DRENAGEM E
REC. AMBIENTAL

PARQUE
LINEAR

URBANIZAÇÃO E 
REGULARIZAÇÃO

TERRITÓRIO
EDUCADOR

POT Projeto Zeladores 
Comunitários

DIGI-LAB

Descomplica

Programa Mais 
Mulheres

UBS +
PRAÇA DO MUTIRÃO

TRANSPOSIÇÕES E 
CONEXÕES

Fomento à Cultura
da Periferia

Programas Sociais Integrados Plano Urbano Integrado

CEU

TERRITÓRIO
CEU

TERRITÓRIO
EDUCADOR

DRENAGEM E
REC. AMBIENTAL

POT Programa 
Zeladores de Parques

Wi-Fi Livre SP

Programa Banco
de Alimentos

TEIA Espaço de 
Trabalho Colaborativo

Programação de 
Atividades Culturais

PARQUE
PINHEIRINHO D'ÁGUA

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

Pronto Atendimento 
Socio-assistencial

MELHORIA DE 
CONJUNTOS HAB.

Programas Sociais Integrados Plano Urbano Integrado
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índices de desocupação, foi estruturante das ações sociais integradas. Apenas a combi-
nação de políticas poderá fazer frente aos complexos problemas enfrentados: assim, as 
ações vão da segurança alimentar à inclusão digital, de frentes de trabalho às qualificações 
empreendedoras, da pesquisa sobre o seu território à programação cultural dos espaços 
públicos. Isso de forma concomitante às ações de melhoria do ambiente construído em 
que vivem.

O esquema metodológico dos Programas Sociais Integrados segue a mesma lógica aplica-
da aos Planos Urbanos Ambientais, isto é, os objetivos se desdobram em ações estratégicas 
que, por sua vez, se desdobram em atividades a serem mobilizadas de acordo com as neces-
sidades específicas de cada território.

IMAGEM 11: Ações estratégicas e objetivo dos Programas Sociais 

Integrados 2021-30

Fonte: elaboração própria, 2020.

Também como nos Planos Urbanos Ambientais, os Programas Sociais Integrados passarão 
por processo de priorização em cada território.

1.1 Complementação de renda e segurança alimentar 
1.2 Aprimorar o acesso a serviços
1.3 Ampliação e qualificação dos agentes públicos locais

2.1 Gestão dos espaços com agentes de zeladoria
2.2 Ativação de áreas verdes, espaços livres e rede de equipamentos
2.3 Segurança nos Espaços Públicos

3.1 Acesso às oportunidades
3.2 Ativação da Economia Local 
3.3 Qualificação e Capacitação

4.1 Formação da rede de coleta
4.2 Pesquisa domiciliar
4.3 Redesenho dos processo de coleta

17 atividades

13 atividades

12 atividades

10 atividades

OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ATIVIDADES 
1. QUALIFICAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

2. ATIVAÇÃO E GESTÃO 
DOS EQUIPAMENTOS E 
ESPAÇOS PÚBLICOS

4. MAPEAMENTO 
COMUNITÁRIO DO 
TERRITÓRIO

3. PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO LOCAL

PROGRAMAS SOCIAIS INTEGRADOS 2021-30
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IMAGEM 12: Esquema metodológico de articulação entre objetivos, ações 

estratégicas e atividades dos Programas Sociais Integrados 2021-30

Fonte: elaboração própria, 2020.

Nos itens seguintes deste capítulo serão caracterizados os três territórios e apresentadas 
as diretrizes do seu Plano Urbano Integrado. Para os programas sociais, serão apresentadas 
diretrizes específicas para públicos-alvo cuja situação de precariedade foi identificada na 
etapa de diagnóstico, sem prejuízo da incorporação das demais ações apresentadas aqui.

4.3. Diretrizes integradas para o Novo Mundo

4.3.1. Síntese do diagnóstico

Desafios gerais: 
• Alta concentração de população em alta e muito alta vulnerabilidade
• Jovens responsáveis pelos domicílios, mas com taxas de desocupação altas;
• Serviços de atenção básica pressionados: baixa cobertura do eSF no território e 
entorno e menos de uma UBS para 100 mil habitantes
• Acesso estrutural à cidade é ruim: não há rede estrutural de transporte coletivo 
e tempo médio de deslocamento em modo coletivo entre os 25% piores da cidade
• Contexto adverso de inserção urbano-ambiental nas várzeas do Tietê e encrava-
do entre duas rodovias em trecho urbano (Marginal do Tietê e Presidente Dutra), 
com temperaturas muito elevadas no perímetro e presença significativa de áreas de 
alagamento no território
• Infraestrutura verde precária, com baixo acesso às áreas verdes e arborização tópica
• Presença de sete favelas no território, incluindo ocupações em beira de córrego 
(Funerária, Charco e Parque Novo Mundo)

Potencialidades:
• Boa e diversificada presença de empregos formais no entorno

PÚBLICOS
ALVO

OBJETIVOS

QUALIF. E INTEG. 
SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVAÇÃO E GESTÃO 
DOS EQUIPAMENTOS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

MAPEAMENTO 
COMUNITÁRIO DO 
TERRITÓRIO

AÇÕES ESTRAT.

Famílias 
vulneráveis:

- 1ª Infância

- Jovens

- Mulheres

- Negras e Negros

- Imigrantes

1: Compl. de 
renda

2: Qualif. dos 
serviços

3: Agentes púb. 
qualificados 

ATIVIDADES

1. Serviços 
implementados

2. Agentes 
públicos 
qualificados

3. Zeladoria

1: 
Oportunidades 
Acessadas

2: Espaço de co-
trabalho

3: Qualificação 
profissional . 

PR
IO

RI
ZA

ÇÃ
O

PROGRAMAS SOCIAIS INTEGRADOS 2021-30 

ID

P. AÇÃO 21-24

A.1.1

A.1.2

A.2.3

A 3.1

B.1.1

B.1.2

B.2.3

C. 4.5

…...

DIAGNÓSTICO

DEMANDAS 
SOCIAIS

INDICADORES ETAPAS

AÇÕES 
ESTRAT.

ATIVIDADES

RESPONSÁVEI
S

MON E AVAL

Indicadores de 
Produtos 

Indicadores de 
Atividades

Indicadores de 
Resultado

MATRIZ OBSERVAT.

PROGRAMAS 
EXISTENTES

11. Cursinhos pré-
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12. Apoio ao 
empreendedor

13. Rede de 
coleta 

PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO
LOCAL
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PÚBLICOS-ALVO

Primeira infância:
• Alta taxa de mortalidade infantil, checar taxas de cuidados com gestantes
• Necessidade de vagas e incremento de acesso a creches
• Taxa de frequência líquida, quem está na escola e está na idade certa (2010): den-
tre os 25% piores índices da cidade (ruim)
• Destacam-se três principais dificuldades: o acesso às creches, a qualidade do aten-
dimento na saúde e a vulnerabilidade econômica e social

Crianças e jovens de 6 a 14 anos:
• Baixa taxa de atendimento da rede socioassistencial 
• Prostituição infantil – pesquisar mais

Jovens:
• Alta incidência de jovens em medidas socioeducativas (relatos e dados de enti-
dades de atendimento)
• Problemas na qualidade da educação:
• Ensino médio (15 a 17 anos) – alta proporção de pessoas fora da escola ou fora da 
idade adequada
• Jovens (de 10 a 29 anos) – são responsáveis pelas famílias, mas têm dificuldade 
de encontrar alternativas de renda e empregos (taxa de desocupação a partir de 15 
anos)
• Falta de equipamentos de cultura/ acesso a equipamentos para os jovens – dentre 
os 25% piores da cidade
• Referências à violência policial

Mulheres: 
• Presença de casos de violência contra a mulher
• Referências à necessidade de ampliação ao atendimento a gestantes

Negras e negros:
• Alta proporção de população negra, com taxas de desemprego mais elevadas e 
salários menores, em média
• Concentração de população preta e parda no perímetro, coincidindo com as áreas 
de maior precariedade urbanística. Ao mesmo tempo em que reforça a escolha das 
áreas para investimentos sociais, lido em conjunto com o indicador 8, sugere a 
importância de políticas de inclusão produtivas para a população negra
• Com salários, em média, 32% menores, indicador aponta para a importância de 
políticas de redução de disparidades salariais para este território

4.3.2. Planos Urbanos Integrados  - Síntese das diretrizes 

Com base na caracterização do perímetro de estudo e na identificação dos principais 
problemas e oportunidades, o Plano Urbano Integrado do Novo Mundo foi organizado 
a partir dos cinco objetivos estratégicos que compõem o cardápio de ações, buscando 
equacionar principalmente:
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• a falta de equipamentos de cultura e lazer
• a inadequação dos espaços públicos e comuns que abrigam atividades de lazer
• a grande expectativa em relação à praça do CEU
• a presença conflituosa dos bailes funk
• deficiências na mobilidade estrutural
• a falta de áreas verdes e de arborização
• a presença de ocupações recentes e assentamentos precários, a irregularidade 
fundiária e a falta de infraestrutura básica
• as expectativas com o Projeto Renova SP/ PAI Jardim Japão
• a possibilidade de construção da praça e de moradias no terreno remanescente do 
CEU, após sua descontaminação

Nesse sentido, o novo CEU que foi implantado, em conjunto com as iniciativas de mel-
horias viárias em andamento na área, tem grande potencial de oferecer alternativas de 
equipamentos e espaços de cultura e lazer, principalmente para os jovens. Por essa razão, o 
entorno do novo CEU é foco de várias propostas, seja de melhorias viárias, implantação de 
ciclovias, arborização, melhorias e implantação de áreas verdes e livres e urbanização de 
assentamentos precários. Também há grande expectativa em relação ao projeto que será 
desenvolvido para ocupar a área remanescente do CEU após sua descontaminação, tanto 
em torno de novas moradias quanto para atender reivindicação antiga dos moradores em 
relação a praças e espaços de lazer abertos.

A seguir apresentamos os mapas que compõem, junto com as fichas constantes do Anexo 
3, o Plano Urbano Integrado 2021-30 do Novo Mundo:
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IMAGEM 13: Plano Urbano Integrado 2021-30 do Jd. Novo Mundo
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IMAGEM 14: Urbanização de Assentamentos Precários e Recuperação Ambiental no Novo Mundo 

Necessidade de regularização de 
atividades comerciais e de serviços nas 
bordas dos conjuntos habitacionais 
de promoção pública, para além das 
ações de regularização fundiária e 
recuperação dos edifícios habitacionais. 
Também, a necessidade de oferecer 
solução específica de consolidação 
para a Ocupação Douglas Rodrigues. 
Além da revisão da necessidade de 
remoção integral das favelas Funerária 
e Abel Marciano e das remoções 
parciais das favelas Cidade Nova 
e Nova Tietê. Implantação de ruas 
compartilhadas e ruas de brincar, 
melhorias habitacionais, melhoria da 
infraestrutura e de gestão dos resíduos 
sólidos, com prioridade para ações 
sociais integradas nesses territórios.
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IMAGEM 15: Qualificação do sistema de mobilidade e de conectividade no Novo Mundo

Classificação viária e adequações do 
porte das vias para organização do 
tráfego de veículos de grande porte e 
carga priorizando a segurança viária 
dos pedestres e ciclistas. Adequação 
viária para o tráfego seguro de 
ônibus, automóveis, motos, ciclistas. 
Melhorias e expansão das calçadas 
para a circulação segura dos pedestres. 
Reforma e adequação viária para uso 
seguro, com limitadores e inibidores 
de velocidade. Ruas de brincar, sem 
trânsito de carros ou motos, associadas 
a estratégias de urbanismo tático. 
Estudos de viabilidade e projeto de 
obras de travessia das vias expressas. 
Bicicletários e serviços de apoio a 
ciclistas (oficinas, vestiários, banheiros, 
bebedouros) nos equipamentos 
públicos, parques e praças do território. 
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IMAGEM 16: Integração do Sistema de Áreas Livres e Espaços Públicos no Novo Mundo 

Implantação de dois parques 
lineares ao longo do Córrego 
Tenente Amaro (Av. Novo Mundo) e 
do Córrego da Biquinha / Bicicleta, 
com ciclovias, alargamento de 
calçadas e ruas compartilhadas, 
quando necessário. Limpeza 
e despoluição dos córregos. 
Implantação de Praça do CEU, com 
descontaminação do solo, projeto 
contemplando provisão de HIS e 
equipamentos de lazer e cultura. 
Manutenção de praças e redesenho 
com projeto integral que organize 
áreas de estacionamento, 
ampliação da praça, quando 
possível, projeto paisagístico e 
implantação de equipamentos 
(esportivos, mobiliário, bancos, 
brinquedos, wi-fi). 
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IMAGEM 17: Estruturação da Rede de Equipamentos e Centralidades Locais no Novo Mundo 

Integração física das áreas livres 
do CEU com o entorno e abertura 
de mais acessos ao equipamento, 
inclusive prevendo novamente 
uma praça aberta no terreno. 
Identificação visual do polo têxtil 
em conjunto com fomento de 
atividades ligadas à moda e à 
reciclagem de roupas e tecidos. 
Integração de horta comunitária e 
medicinal na UBS. Implantação do 
projeto da Praça Santo Eduardo 
(futura estação de metrô), em 
parceria com o Projeto Ruas Vivas 
– IAB SP e a Associação Comercial. 
Estudo de viabilidade e projeto 
para travessia da Marginal Tietê.
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IMAGEM 18: Ativação de Terrenos Vazios no Novo Mundo 

Galpão Volpi (vizinho ao 
Cingapura), área prevista 
para provisão habitacional e 
urbanização no PAI Jardim Japão 
– Renova SP, prevendo novas 
áreas verdes e de lazer e espaços 
culturais. Vazios e imóveis ociosos 
podem prover centros culturais de 
bairro em pequenos locais com 
caráter diferenciado, segundo o 
contexto, com gestão comunitária. 
Áreas e galpões industriais e de 
logística subutilizados devem 
passar por estudo fundiário e de 
desapropriação, para implantação 
de projetos de HIS, equipamentos 
e áreas públicas de lazer e cultura.

51



4.3.3 - Programas Sociais Integrados 

Na tabela abaixo, apresentamos as ações estratégicas e atividades planejadas para o Novo 
Mundo, bem como o problema ou justificativa que orientou a escolha de cada atividade. 
Esses problemas ou justificativas estão calcados na etapa de diagnóstico ou na teoria de 
mudança (Anexo 4). As políticas setoriais de referência e programas existentes que se rela-
cionam com essas atividades podem ser consultados no Anexo 3B.

TABELA 7 - Programas Sociais Integrados - Novo Mundo

Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.1: facilitar acesso a programas de 
complementação à renda (PBF) com 
ações focalizadas

Concentração de população com 
renda média-baixa no perímetro

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.4: oferecer alimentação saudável 
nos equipamentos públicos

A teoria da mudança aponta que 
comunidades de baixa renda têm 
sido reconhecidas como “desertos 
alimentares,” nos quais há pouco 
acesso à alimentação de quali-
dade, com impactos na saúde da 
população

AE 2: acesso a serviços
1.5: avaliar e aprimorar a oferta de 
rede socioassistencial

Concentração de habitantes em 
situação de alta e muito alta 
vulnerabilidade

AE 2: acesso a serviços
1.6: implementar posto avançado de 
serviços (descomplica, CATe), inclu-
indo os específicos para mulheres e 
imigrantes

Acesso estrutural ao resto da cidade 
ou tempo de deslocamento para 
acesso a serviços públicos é alto

AE 2: acesso a serviços
1.7: estabelecer protocolo para artic-
ulação de políticas públicas exis-
tentes para identificação e cadastra-
mento dos públicos-alvo

Fragmentação dos cadastros da 
PMSP, com indícios de vazios 
cadastrais

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.10: implementar capacitação dos 
professores para redução de dispar-
idades de desempenho influen-
ciadas por gênero, raça, renda ou 
deficiência

Alta concentração da populaçao 
negra nesses territórios. O Indicador 
de Desigualdades e Aprendizagens 
(IDeA) aponta que há desempenho 
discrepante na aprendizagem entre 
grupos negros e brancos e entre 
homens e mulheres.

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.11: promover formação contínua 
para ensino obrigatório das cul-
turas e histórias afro-brasileiras e 
indígenas

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.12: formar novos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF)

Baixa cobertura do programa ESF

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.13: realizar busca ativa que garanta 
a captação precoce (até a 12ª sem-
ana) das gestantes para iniciar o 
pré-natal

Índice de mortalidade infantil acima 
da média da cidade no perímetro

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.14: formar agentes sobre o tema 
da saúde da população negra e para 
a coleta do quesito raça/cor nos 
questionários

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.15: aprimorar a abordagem e a 
produção de informações no atendi-
mento em saúde oferecido às mul-
heres jovens visando ao protago-
nismo em sua sexualidade, acesso à 
prevenção e direitos reprodutivos

A teoria da mudança aponta que 
a saúde de populações em áreas 
urbanas vulneráveis é mais

prejudicada do que em outras áreas 
urbanas, inclusive no tocante a 
gravidez na adolescência

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.16: estruturar rede de denúncias e 
fiscalização de formas de trabalho 
precário e/ou análogos à escravidão 
dos imigrantes

Indícios de presença de trabalho 
precário na população imigrante
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Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.17: formar agentes comunitários da 
saúde e/ou da assistência para iden-
tificar problemas e precariedades 
construtivas das casas

Alto percentual de pessoas vivendo 
em domicílios precários (área de 
risco, sem acesso a saneamento, alta 
densidade habitacional, etc)

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.1: recuperar os espaços livres e as 
áreas verdes degradadas

Baixo índice arborização no 
perímetro, implicando em aumento 
da temperatura de superfície, ocor-
rência de alagamentos e falta de 
espaços de esporte e lazer

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.2: promover emprego local nas 
ações de zeladoria (POT)

Baixa presença de empregos for-
mais e oportunidades com baixa 
qualificação

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.4: realizar acompanhamento pós-
obra em assentamentos precários 
para integração aos serviços públi-
cos de coleta de lixo, fiscalização, 
zeladoria, etc. e para orientar a reg-
ularização edilícia e a construção de 
código de posturas da vizinhança

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na qualidade da 
zeladoria urbana e melhores resulta-
dos em diversas políticas públicas

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.5: criar instâncias regionais par-
ticipativas de zeladoria e controle 
urbanos, associadas aos equipamen-
tos e espaços públicos, como, por 
exemplo, junto ao CG CEU

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na qualidade da 
zeladoria urbana e melhores resulta-
dos em diversas políticas públicas

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.6: realizar manutenção no sistema 
de drenagem

Presença significativa de áreas de 
alagamentos no território

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.7: implementar instrumento de 
parceria entre os setores público e 
privado

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na qualidade da 
zeladoria urbana e melhores resulta-
dos em diversas políticas públicas

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.8: estruturar a gestão participa-
tiva dessas áreas, principalmente 
dos Parques Urbanos, Lineares e de 
Vizinhança

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na qualidade da 
zeladoria urbana e melhores resulta-
dos em diversas políticas públicas

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.11: oferecer programação educa-
cional e cultural voltada à partici-
pação de imigrantes

Concentração de população imi-
grante no perímetro, com alta vul-
nerabilidade social

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.12: fomentar a programação nas 
áreas verdes com atividades de laz-
er, culturais e educativas

Baixo acesso a equipamentos de 
lazer e cultura

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.13: facilitar o acesso da população 
imigrante à regularização do comér-
cio de rua

Concentração de população imi-
grante no perímetro, com alta vul-
nerabilidade social

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.14: mapear espaços ociosos e 
estabelecer parcerias com a comu-
nidade para gestão compartilhada, 
oferecendo meios de qualificação 
desses espaços

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na qualidade da 
zeladoria urbana e melhores resulta-
dos em diversas políticas públicas

AE 6: segurança nos espaços públicos
2.15: implementar policiamento de 
proximidade/ comunitário (pre-
venção e controle)

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na segurança

AE 6: segurança nos espaços públicos
2.16: estabelecer patrulhamento 
territorial inteligente com base em 
informações

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na sensação de 
segurança
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Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 6: segurança nos espaços públicos
2.17: criar canais de comunicação e 
comitês abertos com a participação 
da população, de formuladores de 
políticas públicas e forças policiais

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da 
capacidade de resolução de dilemas 
de ação coletiva (capital social) 
implica melhorias na sensação de 
segurança

AE 7: acesso às oportunidades
3.1: ofertar serviços de educação 
voltados ao ingresso no ensino 
superior

Baixa presença de empregos for-
mais e oportunidades com baixa 
qualificação

AE 7: acesso às oportunidades
3.2: ampliar serviços de apoio e 
atendimento ao empreendedor 
(Serviços CATe), incluindo apoio ao 
imigrante

Concentração de população com 
renda média-baixa no perímetro e 
baixa presença de empregos formais

AE 7: acesso às oportunidades

3.3: qualificar e cadastrar empreend-
edores em processos de compras 
públicas e negociações, incentivan-
do-os a se tornarem fornecedores 
da administração direta e indireta 
pela Bolsa Eletrônica de Compras 
(BEC).

Baixa presença de empregos for-
mais e oportunidades com baixa 
qualificação

AE 8: ativação da economia local

3.4: criação de espaço público 
de co-trabalho com infraestru-
tura, conteúdos de qualificação, 
fomento a redes locais de contato e 
empreendedorismo

Jovens responsáveis pelos 
domicílios, mas com taxas de 
desocupação altas

AE 8: ativação da economia local
3.5: promover inclusão digital (aces-
so à banda larga e desenvolvimento 
de habilidades de uso)

Teoria da mudança aponta que o 
acesso à internet é importante para 
acesso à educação e a oportuni-
dades de geração de renda

AE 8: ativação da economia local 3.6: ampliar acesso ao programa 
Afroempreendedor

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística e social

AE 8: ativação da economia local

3.7: apoiar a organização de 
empreendimentos econômicos 
solidários de mulheres e ampliar o 
acesso aos programas de ensino 
técnico e capacitação

Há diferenças de renda significativas 
entre homens e mulheres na cidade

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.8: criação de vagas de formação 
técnica e profissionalizante nas 
áreas artísticas, de gestão e pro-
dução e cultura

Jovens responsáveis pelos 
domicílios, mas com taxas de 
desocupação altas

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.9: formar agentes comunitári-
os e de apoio a diversas políticas 
públicas (zeladoria e jardinagem, 
informática, assistência social, agri-
cultura urbana, manejo de alimentos, 
etc.)

Parte da dificuldade de se encontrar 
bons postos de trabalho

decorre de questões sociais rela-
cionadas, por exemplo, a estigma e 
discriminação por gênero e raça.

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.10: ações de fortalecimento e 
capacitação das organizações, de 
forma a oferecer suporte a sua atu-
ação (conhecimentos, desenvolvi-
mento institucional, administração e 
finanças, elaboração e financiamen-
to de projetos, etc.)

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.1: edital de bolsa de formação para 
coleta e processamento de bancos 
de dados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.2: realizar formação em técnicas 
de coleta em parceria com empresas 
e organizações de pesquisa

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.3: realizar oficinas de cocriação do 
observatório participativo

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social
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Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.4: identificar temas e dados 
prioritários para coleta (grupos de 
risco, acesso a serviços, qualidades 
do ambiente urbano)

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.5: desenhar e implementar 
pesquisa

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.6: realizar oficinas de organização, 
análise e visualização de dados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.7: desenvolver produtos de 
divulgação

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.8: identificar relatórios e 
extrações dos sistemas públicos 
para construção de dados locais 
georreferenciados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.9: identificar oportunidades de 
redesenho de coletas para incor-
porar dimensões relacionadas aos 
públicos vulneráveis

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.10: implementar mudanças no pro-
cesso de registro e/ou extração de 
relatórios para criar dados específi-
cos do território e dos públicos-alvo

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realiza-
das no âmbito do urbanismo social

EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA OS PÚBLICOS-ALVO PRIORITÁRIOS

As atividades apresentadas acima deverão ser planejadas e implementadas consideran-
do-se os públicos-alvo elencados na síntese do diagnóstico (item 4.3.1). A seguir, apresen-
tamos um exemplo de aplicação da metodologia proposta para um dos públicos-alvo, a 
população de imigrantes, especialmente de baixa renda, no Novo Mundo:

Ações de proteção:
• Constituir no território posto avançado dos serviços de atendimento; em espe-
cial Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, articulado com Centro 
de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, incluindo serviços do Programa 
“Portas Abertas”. A ação poderá estar articulada ao serviço itinerante do CRAI ou à 
ação de descentralização do CRAI
• Estruturar rede de denúncias e fiscalização de formas de trabalho precário e/ou 
análogos à escravidão, articulado aos agentes públicos com capilaridade no ter-
ritório; e oferecer assessoria jurídica continuada para os casos de violação

Ações de inserção:
• Oferecer capacitação, a partir do perfil identificado nos imigrantes que vivem no 
território, e espaços de trabalho acessíveis para a produção em condições adequa-
das de salubridade
• Promover ações de empreendedorismo específica para imigrantes, incluindo: (i) 
apoio à aceitação de documentação migratória válida; (ii) acesso ao microcrédito; 
(iii) disseminação de material multilíngue sobre formalização e acesso a editais de 
programas voltados ao empreendedorismo
• Assegurar o acesso de imigrantes aos programas de moradia, aquisição e/ou 
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locação sociais, com especial atenção para mulheres vítimas de violência, consid-
erando as diversas formações familiares, as características da população e a legis-
lação específica em vigor (Decreto 57.533/16)
• Articular diálogo junto a defensorias públicas do Estado e da União com o objetivo 
de garantir o acesso à informação e orientação sobre direitos e deveres de locação e 
compra de imóveis para pessoas imigrantes

Ações de promoção:
• Fortalecer a presença dos imigrantes nos espaços e equipamentos públicos: (i) 
facilitar o acesso à informação e documentação para comércio de rua; (ii) assegurar 
programação educacional e cultura voltada à participação de imigrantes nos equi-
pamentos e espaços públicos

4.4 Diretrizes integradas para o Jardim Lapena

4.4.1. Síntese do diagnóstico

Desafios
• Metade dos habitantes em situação de alta ou muito alta vulnerabilidade
• Jovens responsáveis pelos domicílios, mas com taxas de desocupação altas
• Baixa presença de empregos formais e oportunidades com baixa qualificação
• Rede socioassistencial pressionada, com capacidade de atendimento muito 
aquém da demanda
• Concentração de crianças pequenas em ambiente urbanístico e ambiental hostil
• Sobreposição de vulnerabilidades em territórios precariamente ocupados em 
áreas ambientalmente frágeis, sem acesso a saneamento
• Presença de alagamentos frequentes atingindo parte significativa do território

Potencialidades
• Boa cobertura de serviços de saúde (UBS e eSF) e de educação (infantil, fundamen-
tal e médio)
• Bom acesso estrutural à cidade e proximidade a uma centralidade regional
• Presença diversificada de equipamentos públicos
• Infraestrutura verde no entorno
• Rede local estruturada e organizada

PÚBLICO-ALVO

Primeira infância:
• Grande concentração de crianças no território
• Alta taxa de mortalidade infantil
• Necessidade de dimensionamento (dados específicos para o território), mas indi-
cações qualitativas de demanda por incremento de vagas e acesso a creches
• Taxa de frequência líquida, quem está na escola e está na idade certa (2010): den-
tre os 25% piores índices da cidade (ruim)
• Levando-se em conta o número de menções, destacam-se como a principal difi-
culdade a Qualidade e Acesso à Educação Infantil, com 115 menções, seguida pela 
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Qualidade e o Acesso aos Serviços de Saúde, com 59 menções.

Jovens:
• Problemas na qualidade da educação: Apenas duas de oito escolas com os resulta-
dos divulgados para o ensino médio atingiram as suas metas no Ideb 2019
• Referências à falta de equipamentos de ensino médio 
• Faltam oportunidades de acesso ao ensino superior
• Jovens são responsáveis pelos domicílios, mas têm dificuldade de encontrar alter-
nativas de renda e empregos
• Referências à violência policial

Mulheres:
• Presença de casos de violência contra a mulher
• Referências à necessidade de ampliação ao atendimento a gestantes

Negras e negros:
• Alta proporção de população negra, com taxa de desemprego mais elevadas e 
salários menores em média
• Concentração de população preta e parda no perímetro, coincidindo com as áreas 
de maior precariedade urbanística
• Importância de políticas de inclusão produtiva para a população negra e de políti-
cas de redução de disparidades salariais para este território

4.4.2. Plano Urbano Integrado - Síntese das diretrizes

Com base na caracterização do perímetro de estudo e na identificação dos principais 
problemas e oportunidades, o Plano Urbano Integrado do Lapena foi organizado a partir 
dos cinco objetivos estratégicos que compõem o cardápio de ações, buscando equacionar 
principalmente:

• a presença de áreas de alagamentos frequentes no território, associadas à ocu-
pação irregular recente no antigo leito do rio Tietê
• pontos viciados de acúmulo de lixo, associados aos espaços livres
• insegurança viária, principalmente para pedestres e crianças, por conta de ruas 
estreitas, falta de calçadas e áreas de estacionamento
• a falta de serviços como agências bancárias, etc.
• a falta de moradia adequada e acessível

O Jardim Lapena apresenta então problemas estruturais, do ponto de vista urbano ambi-
ental, que, em certa medida, extrapolam o alcance de um plano local, principalmente pelo 
grave problema das enchentes, que requer uma análise abrangente das dinâmicas hídricas 
no nível das microbacias de drenagem, bem como uma solução integrada e simultânea 
para a questão das ocupações irregulares sobre o antigo curso d’água. Com essa ressalva, 
a questão está sendo incorporada no Plano Urbano Integrado do Lapena, pois trata-se de 
situação urgente no território.

A seguir apresentamos os mapas que compõem, junto com as fichas constantes do Anexo 
3, o Plano Urbano Integrado 2021-30 do Jardim Lapena:
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IMAGEM 19: Plano Urbano Integrado 2021-30 do Jardim Lapena 

Loteamento irregular na Rua Manoel da Paixão ("área da Petrobrás") com processo de regularização aberto na SEHAB. Favela Roland Berigan não 
tem processo de regularização em andamento. Houve tratativas em 2011/12 para integrar o Programa Córrego Limpo da Sabesp. Núcleo Maria Zilio 
Augusto de ocupação mais antiga, necessidade de verificar situação fundiária. Demais áreas irregulares precisam ser analisadas do ponto de vista 
das precariedades fundiárias, urbanísticas e habitacionais. Apesar de não serem considerados assentamentos precários do ponto de vista da política 
habitacional, o Jardim Lapena deve ser foco de melhorias habitacionais e integração em ações de zeladoria.
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IMAGEM 20: Urbanização de Assentamentos Precários e Recuperação Ambiental no Jardim Lapena 

Proposta de ruas compartilhadas 
complementando projeto de 
caminhabilidade (em licitação 
de obras); ruas de brincar em 
vielas de menor movimento de 
veículos, situadas em "miolos" das 
ocupações; bicicletários associados 
aos equipamentos públicos e áreas 
de estacionamento (associadas 
a outros usos, podendo ser 
verticalizados) em locais 
estratégicos, para retirar trânsito 
de veículos das ruas.
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IMAGEM 21: Qualificação do sistema de mobilidade e de conectividade no Jardim Lapena 

Proposta de ruas compartilhadas 
complementando projeto de 
caminhabilidade (em licitação 
de obras); ruas de brincar em 
vielas de menor movimento de 
veículos, situadas em "miolos" das 
ocupações; bicicletários associados 
aos equipamentos públicos e áreas 
de estacionamento (associadas 
a outros usos, podendo ser 
verticalizados) em locais 
estratégicos, para retirar trânsito 
de veículos das ruas.
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IMAGEM 22: Integração do Sistema de Áreas Livres e Espaços Públicos no Jardim Lapena 

Proposta de parque linear 
associado a novo canal (paralelo 
ao curso original, já existente 
de forma improvisada na área 
da ETE). Proposta de parque 
na área entre duto da Petrobrás 
e Av. Jacu Pêssego. Melhorias 
de praças e largos existentes: 
projeto paisagístico, prevendo 
jardins de chuva, e implantação 
de equipamentos (esportivos, 
mobiliário, bancas, brinquedos, 
wifi). Criação de novas áreas 
verdes, praças e largos, sempre 
associados à previsão de áreas de 
amortecimento das chuvas.
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IMAGEM 23: Estruturação da Rede de Equipamentos e Centralidades Locais no Jardim Lapena 

Centralidades associadas aos 
equipamentos públicos e à 
concentração de comércio e 
serviços locais conectados pela 
rede de micromobilidade.
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4.4.3 - Programas Sociais Integrados 

Na tabela abaixo, apresentamos as ações estratégicas e atividades planejadas para o Jd. 
Lapena, bem como o problema ou justificativa que orientou a escolha de cada atividade. 
Esses problemas ou justificativas estão calcados na etapa de diagnóstico ou na teoria de 
mudança (Anexo 4). As políticas setoriais de referência e programas existentes que se rela-
cionam com essas atividades podem ser consultados no Anexo 3B.

TABELA 8 - Programas Sociais Integrados - Jd. Lapena

Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.1: facilitar acesso a programas de 
complementação à renda (PBF) com 
ações focalizadas

Concentração de população com ren-
da média-baixa no perímetro

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.4: oferecer alimentação saudável nos 
equipamentos públicos

A teoria da mudança aponta que 
comunidades de baixa renda têm sido 
reconhecidas como “desertos alimen-
tares,” nos quais há pouco acesso à ali-
mentação de qualidade, com impactos 
na saúde da população

AE 2: acesso a serviços
1.5: avaliar e aprimorar a oferta de rede 
socioassistencial

Concentração de habitantes em 
situação de alta e muito alta 
vulnerabilidade

AE 2: acesso a serviços
1.7: estabelecer protocolo para articu-
lação de políticas públicas existentes 
para identificação e cadastramento 
dos públicos-alvo

Fragmentação dos cadastros da PMSP, 
com indícios de vazios cadastrais

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.10: implementar capacitação dos pro-
fessores para redução de disparidades 
de desempenho influenciadas por 
gênero, raça, renda ou deficiência

Alta concentração da população 
negra nesses territórios. O Indicador 
de Desigualdades e Aprendizagens 
(IDeA) aponta que há desempenho 
discrepante na aprendizagem entre 
grupos negros e brancos e entre 
homens e mulheres.

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.11: promover formação contínua para 
ensino obrigatório das culturas e 
histórias afro-brasileiras e indígenas

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.13: realizar busca ativa que garanta a 
captação precoce (até a 12ª semana) 
das gestantes para iniciar o pré-natal

Índice de mortalidade infantil acima da 
média da cidade no perímetro

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.14: formar agentes sobre o tema 
da saúde da população negra e para 
a coleta do quesito raça/cor nos 
questionários

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.15: aprimorar a abordagem e a pro-
dução de informações no atendimento 
em saúde oferecido às mulheres jovens 
visando ao protagonismo em sua sexu-
alidade, acesso à prevenção e direitos 
reprodutivos

A teoria da mudança aponta que a 
saúde de populações em áreas urban-
as vulneráveis é mais

prejudicada do que em outras áreas 
urbanas, inclusive no tocante a gravi-
dez na adolescência

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.17: formar agentes comunitários 
da saúde e/ou da assistência para 
identificar problemas e precariedades 
construtivas das casas

Alto percentual de pessoas vivendo 
em domicílios precários (área de risco, 
sem acesso a saneamento, alta den-
sidade habitacional, etc)

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.1: recuperar os espaços livres e as 
áreas verdes degradadas

Baixo índice arborização no perímetro, 
implicando em aumento da tempera-
tura de superfície, ocorrência de alag-
amentos e falta de espaços de esporte 
e lazer

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.2: promover emprego local nas ações 
de zeladoria (POT)

Baixa presença de empregos formais e 
oportunidades com baixa qualificação

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.3: estruturar os Núcleos de Defesa 
Civil em articulação com ações de 
zeladoria

Presença de alagamentos frequentes 
atingindo parte significativa do 
território

63



Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.4: realizar acompanhamento pós-
obra em assentamentos precários para 
integração aos serviços públicos de 
coleta de lixo, fiscalização, zeladoria, 
etc. e para orientar a regularização 
edilícia e a construção de código de 
posturas da vizinhança

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.5: criar instâncias regionais participa-
tivas de zeladoria e controle urbanos, 
associadas aos equipamentos e 
espaços públicos, como, por exemplo, 
junto ao CG CEU

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.6: realizar manutenção no sistema de 
drenagem

Presença significativa de áreas de 
algamento no território

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.7: implementar instrumento de 
parceria entre os setores público e 
privado

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.8: estruturar a gestão participa-
tiva dessas áreas, principalmente 
dos Parques Urbanos, Lineares e de 
Vizinhança

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.11: oferecer programação educacion-
al e cultural voltada à participação de 
imigrantes

Concentração de população imigrante 
no perímetro, com alta vulnerabilidade 
social

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.12: fomentar a programação nas 
áreas verdes com atividades de lazer, 
culturais e educativas

Baixo acesso a equipamentos de lazer 
e cultura

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.13: facilitar o acesso da população 
imigrante à regularização do comércio 
de rua

Concentração de população imigrante 
no perímetro, com alta vulnerabilidade 
social

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.14: mapear espaços ociosos e esta-
belecer parcerias com a comunidade 
para gestão compartilhada, ofere-
cendo meios de qualificação desses 
espaços

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 6: segurança nos espaços públicos
2.15: implementar policiamento de 
proximidade/ comunitário (prevenção 
e controle)

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na segurança

AE 6: segurança nos espaços públicos
2.16: estabelecer patrulhamento 
territorial inteligente com base em 
informações

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na sensação de segurança

AE 6: segurança nos espaços públicos

2.17: criar canais de comunicação e 
comitês abertos com a participação da 
população, de formuladores de políti-
cas públicas e forças policiais

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na sensação de segurança

AE 7: acesso às oportunidades 3.1: ofertar serviços de educação volta-
dos ao ingresso no ensino superior

Baixa presença de empregos formais e 
oportunidades com baixa qualificação

AE 7: acesso às oportunidades
3.2: ampliar serviços de apoio e atendi-
mento ao empreendedor (Serviços 
CATe), incluindo apoio ao imigrante

Concentração de população com ren-
da média-baixa no perímetro e baixa 
presença de empregos formais
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Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 7: acesso às oportunidades

3.3: qualificar e cadastrar empreende-
dores em processos de compras públi-
cas e negociações, incentivando-os a 
se tornarem fornecedores da admin-
istração direta e indireta pela Bolsa 
Eletrônica de Compras (BEC).

Baixa presença de empregos formais e 
oportunidades com baixa qualificação

AE 8: ativação da economia local
3.4: criação de espaço público de 
cotrabalho com infraestrutura, conteú-
dos de qualificação, fomento a redes 
locais de contato e empreendedorismo

Jovens responsáveis pelos domicílios, 
mas com taxas de desocupação altas

AE 8: ativação da economia local
3.5: promover inclusão digital (acesso 
à banda larga e desenvolvimento de 
habilidades de uso)

Teoria da mudança aponta que o aces-
so à internet é importante para acesso 
à educação e a oportunidades de ger-
ação de renda

AE 8: ativação da economia local 3.6: ampliar acesso ao programa 
Afroempreendedor

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística e social

AE 8: ativação da economia local

3.7: apoiar a organização de empreen-
dimentos econômicos solidários 
de mulheres e ampliar o acesso 
aos programas de ensino técnico e 
capacitação

Há diferenças de renda significativas 
entre homens e mulheres na cidade

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.8: criação de vagas de formação 
técnica e profissionalizante nas áreas 
artísticas, de gestão e produção e 
cultura

Jovens responsáveis pelos domicílios, 
mas com taxas de desocupação altas

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.9: formar agentes comunitários e 
de apoio a diversas políticas públicas 
(zeladoria e jardinagem, informática, 
assistência social, agricultura urbana, 
manejo de alimentos, etc.)

Parte da dificuldade de se encontrar 
bons postos de trabalho

decorre de questões sociais relaciona-
das, por exemplo, a estigma e discrimi-
nação por gênero e raça.

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.10: ações de fortalecimento e capac-
itação das organizações, de forma 
a oferecer suporte a sua atuação 
(conhecimentos, desenvolvimento 
institucional, administração e finanças, 
elaboração e financiamento de proje-
tos, etc.)

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.1: edital de bolsa de formação para 
coleta e processamento de bancos de 
dados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.2: realizar formação em técnicas de 
coleta em parceria com empresas e 
organizações de pesquisa

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.3: realizar oficinas de cocriação do 
observatório participativo

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.4: identificar temas e dados pri-
oritários para coleta (grupos de risco, 
acesso a serviços, qualidades do ambi-
ente urbano)

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.5: desenhar e implementar pesquisa
Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.6: realizar oficinas de organização, 
análise e visualização de dados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.7: desenvolver produtos de 
divulgação

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

65



Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.8: identificar relatórios e extrações 
dos sistemas públicos para construção 
de dados locais georreferenciados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.9: identificar oportunidades de 
redesenho de coletas para incorporar 
dimensões relacionadas aos públicos 
vulneráveis

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.10: implementar mudanças no pro-
cesso de registro e/ou extração de 
relatórios para criar dados específicos 
do território e dos públicos-alvo

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA OS PÚBLICOS-ALVO PRIORITÁRIOS

As atividades apresentadas acima deverão ser planejadas e implementadas consideran-
do-se os públicos-alvo elencados na síntese do diagnóstico (item 4.4.1). A seguir, apresen-
tamos um exemplo de aplicação da metodologia proposta para um dos públicos-alvo, a 
população de mulheres, especialmente de baixa renda, no Jardim Lapena:

• Constituir no território posto avançado dos serviços dos centros de referência à 
mulher
• Construir fluxo integrado de serviços à integração dos serviços de saúde com 
os serviços de enfrentamento à violência contra mulher; sensibilizar e capacitar 
gestores e equipes de saúde na temática de violência doméstica e sexual
• Oferecer atendimento em horários estendidos e flexíveis em CEIs
• Apoiar a organização de empreendimentos econômicos solidários de mulheres
• Ampliar acesso aos programas de ensino técnico, capacitação tecnológica e quali-
ficação em economia solidária. Desenvolver programa específico para mulheres em 
cumprimento de penas restritivas de liberdade e egressas do sistema prisional
• Ampliar e fortalecer a concessão de auxílio aluguel, serviços de moradia ou pro-
gramas de provisão habitacional para mulheres vítimas de violência doméstica
• Fortalecer a presença do Programa Guardiã Maria da Penha no território

4.5 Diretrizes integradas para o Pinheirinho d’Água

4.5.1. Síntese do diagnóstico 

Desafios
• Falta de oportunidades: Com menos de 1 emprego para cada 10 habitantes (0,81), o 
distrito está no primeiro quartil (ruim); indica a importância de estruturar estraté-
gias de inclusão e desenvolvimento produtivo, potencializando forças endógenas 
(SMDU, Geoinfo, 2018)
• Acesso deficiente para jovens de 15 a 17 anos à rede socioassistencial e problemas 
na qualidade e acesso ao ensino médio
• Problemas no acesso a equipamento de saúde: expansão da cobertura da ESF, 
(CAPs Infanto-juvenil) e Assistência (CCA).
• Problemas no acesso a equipamentos de cultura: SMC – Na região existem poucos 
espaços destinados à maior oferta de cultura no território
• Ausência de corredores no distrito, combinado ao tempo médio, indicam priori-
dade para o tema da mobilidade estrutural no território
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• Concentrações importantes de mortes e atropelamentos: ocorrências envolven-
do mobilidade ativa (pedestres e ciclistas) na Raimundo Pereira de Magalhães e 
Estrada de Taipas
• Presença de favelas no território, incluindo ocupações em beira de córrego (Jardim 
Rincão I e II e Arábia/City Jaraguá e Ozen). Assentamentos precários e ocupações 
recentes: Jardim Rincão I e II, Arábia, ‘Ninguém Dorme’, Ozen

Potencialidades
• Bom contexto ambiental, infraestrutura verde presente e importante
• Situações de alta e muito alta vulnerabilidades em participação moderada se 
comparada aos demais perímetros (20% dos setores censitários)

PÚBLICOS-ALVO

Primeira infância (crianças de 0 a 6 anos):
• Necessidade de vagas e incremento de acesso a creches
• Necessidade de ações urbanísticas voltadas para crianças, pela alta presença no 
território

Crianças e jovens de 6 a 14 anos: 
• Baixa taxa de atendimento da rede socioassistencial 
• Alta proporção de fora da escola ou fora da idade adequada

Jovens:
• Com menos de 1 emprego para cada 10 habitantes (0,81), distrito está entre os 25% 
piores do município, indica a importância de estruturar estratégias de inclusão e 
desenvolvimento produtivo potencializando forças endógenas, principalmente vol-
tadas para os jovens
• A taxa de desocupação entre jovens (até 24 anos) é de 30,6%, 3,4 vezes maior do que 
entre os que têm 25 anos ou mais (Seade / Dieese, 2019)
• Proporção de empregos com baixa escolaridade é alta (17,6%, terceiro quartil – 
médio ruim)
• Problemas na qualidade da educação
• Cultura: faltam equipamentos de cultura/ acesso a equipamentos para os jovens 
– dentre os 25% piores
• Há referências ao problema da violência policial na leitura qualitativa

Mulheres: 
• Alta presença da violência contra a mulher
• Há referências a problemas no atendimento a gestantes na leitura qualitativa

Negras e negros:
• Alta proporção de população negra (49,8%), com taxa de desemprego mais eleva-
das e salários menores em média

População em situação de rua:
• Participação crescente de população de rua entre 2015 e 2019: Pirituba/Jaraguá 
crescendo mais do que o município (de 0,49% para 0,52%)
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4.5.2. Plano Urbano Integrado - Síntese das diretrizes 

O Plano Urbano Integrado do Parque Pinheirinho d’Água 2021-30 também se baseou na 
caracterização do perímetro e identificação dos problemas e oportunidades e foi organiza-
do a partir dos cinco objetivos estratégicos que compõem o cardápio de ações, buscando 
equacionar principalmente:

• a falta de equipamentos de cultura 
• problemas da gestão, projetos e obras necessários no Parque Pinheirinho d’Água
• insegurança viária, principalmente junto das grandes avenidas
• a grande expectativa em relação ao CEU e à sua gestão
• deficiências na mobilidade intrabairro
• a presença de ocupações recentes e assentamentos precários, a irregularidade 
fundiária e a falta de infraestrutura básica nesses assentamentos
• pressão imobiliária e falta de áreas para moradia popular
• problemas ambientais como acúmulo de lixo

Nesse sentido, o novo CEU que foi implantado tem grande potencial de oferecer alterna-
tivas de equipamentos e espaços de cultura e lazer, principalmente para os jovens, e for-
talecer as organizações comunitárias com a possibilidade de gestões participativas.

Importante também pensar na integração entre o novo CEU e o Parque Pinheirinho d’Água 
do ponto de vista do projeto político pedagógico, e dar continuidade a uma iniciativa das 
escolas do entorno do Parque de transformá-lo em “Parque Educador”.

A seguir apresentamos os mapas que compõem, junto com as fichas constantes do Anexo 
3, o Plano Urbano Integrado 2021-30 Parque Pinheirinho d’Água: 
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IMAGEM 24: Plano Urbano Integrado 2021-30 do Pinheirinho d’Água 
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IMAGEM 25: Urbanização de Assentamentos Precários e Recuperação Ambiental no Pinheirinho d’Água

É necessário o cadastro e 
propostas para as novas 
ocupações identificadas, além de 
revisar a proposta de “reintegração 
de posse” de ocupação em 
área pública. Necessidade de 
regularização de alguns conjuntos 
habitacionais e recuperação 
dos edifícios, com regularização 
de áreas de usos comuns e 
comerciais, alguns já existentes e 
de grande uso pelos moradores. 
As favelas já cadastradas devem 
ter atualizadas as indicações de 
remoções, com a necessidade 
de projeto de urbanização, com 
especial atenção ao córrego e às 
redes de saneamento básico. É 
necessário um mapeamento das 
áreas em valorização no bairro 
com propostas para garantir a 
permanência das populações mais 
vulneráveis, assim como garantir 
áreas de provisão habitacional 
dentro do território para as 
famílias removidas nos projetos de 
urbanização. 
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IMAGEM 26: Qualificação do sistema de mobilidade e de conectividade no Pinheirinho d’Água 

Necessárias ações que assegurem 
a segurança de ciclistas e 
pedestres principalmente nas vias 
Raimundo Pereira de Magalhães e 
Estrada de Taipas com alto número 
de ocorrências de atropelamentos. 
Melhoria da segurança viária 
com ruas compartilhadas e ruas 
de brincar, além da  implantação 
de ruas completas em vias com 
grande fluxo. Necessárias melhorias 
de mobilidade intra bairro e 
entre os conjuntos habitacionais. 
Apesar da topografia acidentada, 
é necessária a implantação e 
manutenção de ciclovias 
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IMAGEM 27: Integração do Sistema de Áreas Livres e Espaços Públicos no Pinheirinho d’Água 

O Parque Pinheirinho d'Água 
necessita rever a sua gestão, para 
resgate do projeto, finalização das 
obras e sua manutenção. As obras 
no Parque demandam também 
obras no córrego e de projetos e 
obras de consolidação geotécnica 
para as áreas em processo de 
assoreamento. Muitas das praças, 
largos e áreas verdes necessitam 
de projetos e obras de melhorias, 
com implantação de árvores 
e equipamentos e retirada de 
acúmulo de lixo.
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IMAGEM 28: Estruturação da Rede de Equipamentos e Centralidades Locais no Pinheirinho d’Água

Necessário fortalecimento das 
centralidades locais com o fomento 
das vocações regionais, assim 
como a melhoria no acesso das 
centralidades locais articulado 
com a melhoria na mobilidade 
intrabairro e o sistema de áreas 
livres. Necessária a qualificação 
de alguns dos equipamentos 
existentes no bairro, com atenção à 
demanda por CAPs infanto-juvenil 
e CCA.   
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4.5.3 Programas Sociais Integrados 

Na tabela abaixo, apresentamos as ações estratégicas e atividades planejadas para o 
Pinheirinho d’Água, bem como o problema ou justificativa que orientou a escolha de cada 
atividade. Esses problemas ou justificativas estão calcados na etapa de diagnóstico ou na 
teoria de mudança (Anexo 4). As políticas setoriais de referência e programas existentes 
que se relacionam com essas atividades podem ser consultados no Anexo 3B.

TABELA 9 - Programas Sociais Integrados - Pinheirinho d’Água

Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.1: facilitar acesso a programas de 
complementação à renda (PBF) com 
ações focalizadas

Concentração de população com ren-
da média-baixa no perímetro

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.2: conscientizar e divulgar infor-
mações sobre alimentação e nutrição 
saudáveis

A teoria da mudança aponta que 
comunidades de baixa renda têm sido 
reconhecidas como “desertos alimen-
tares,” nos quais há pouco acesso à ali-
mentação de qualidade, com impactos 
na saúde da população

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.3: incentivar a agricultura urbana nos 
espaços livres

A teoria da mudança aponta que 
comunidades de baixa renda têm 
sido reconhecidas como “desertos 
alimentares’’, nos quais há pouco 
acesso à alimentação de qualidade, 
com impactos na saúde da população. 
Pode contribuir para geração de ren-
da, considerando a concentração de 
população com renda média-baixa no 
perímetro

AE 1: complementação de renda e 
segurança alimentar

1.4: oferecer alimentação saudável nos 
equipamentos públicos

A teoria da mudança aponta que 
comunidades de baixa renda têm sido 
reconhecidas como “desertos alimen-
tares,” nos quais há pouco acesso à ali-
mentação de qualidade, com impactos 
na saúde da população

AE 2: acesso a serviços
1.5: avaliar e aprimorar a oferta de rede 
socioassistencial

Concentração de habitantes em 
situação de alta e muito alta 
vulnerabilidade

AE 2: acesso a serviços
1.6: implementar posto avançado de 
serviços (descomplica, CATe), inclu-
indo os específicos para mulheres e 
imigrantes

Acesso estrutural ao resto da cidade 
ou tempo de deslocamento para aces-
so a serviços públicos é alto

AE 2: acesso a serviços
1.7: estabelecer protocolo para articu-
lação de políticas públicas existentes 
para identificação e cadastramento 
dos públicos-alvo

Fragmentação dos cadastros da PMSP, 
com indícios de vazios cadastrais

AE 2: acesso a serviços
1.8: realizar análise de demanda de 
educação infantil (vagas e turmas) e 
apresentar estudo de alternativas de 
oferta (incluindo localização)

Necessidade de vagas e incremento de 
acesso a creches

AE 2: acesso a serviços

1.9: realizar diagnóstico aprofundado 
das escolas com índices do IDEB mais 
baixos para identificar os principais 
problemas e desenvolver planos de 
ação para melhorias dessas escolas

Desempenho no IDEB abaixo da meta

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.10: implementar capacitação dos pro-
fessores para redução de disparidades 
de desempenho influenciadas por 
gênero, raça, renda ou deficiência

Alta concentração da população 
negra nesses territórios. O Indicador 
de Desigualdades e Aprendizagens 
(IDeA) aponta que há desempenho 
discrepante na aprendizagem entre 
grupos negros e brancos e entre 
homens e mulheres.

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.11: promover formação contínua para 
ensino obrigatório das culturas e 
histórias afro-brasileiras e indígenas

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística
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Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.12: formar novos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF)

Baixa cobertura do programa ESF

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.13: realizar busca ativa que garanta a 
captação precoce (até a 12ª semana) 
das gestantes para iniciar o pré-natal

Índice de mortalidade infantil acima da 
média da cidade no perímetro

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.14: formar agentes sobre o tema 
da saúde da população negra e para 
a coleta do quesito raça/cor nos 
questionários

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.15: aprimorar a abordagem e a pro-
dução de informações no atendimento 
em saúde oferecido às mulheres jovens 
visando ao protagonismo em sua sexu-
alidade, acesso à prevenção e direitos 
reprodutivos

A teoria da mudança aponta que a 
saúde de populações em áreas urban-
as vulneráveis é mais

prejudicada do que em outras áreas 
urbanas, inclusive no tocante a gravi-
dez na adolescência

AE 3: ampliação e qualificação dos 
agentes públicos locais

1.17: formar agentes comunitários 
da saúde e/ou da assistência para 
identificar problemas e precariedades 
construtivas das casas

Alto percentual de pessoas vivendo 
em domicílios precários (área de risco, 
sem acesso a saneamento, alta den-
sidade habitacional, etc)

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.2: promover emprego local nas ações 
de zeladoria (POT)

Baixa presença de empregos formais e 
oportunidades com baixa qualificação

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.4: realizar acompanhamento pós-
obra em assentamentos precários para 
integração aos serviços públicos de 
coleta de lixo, fiscalização, zeladoria, 
etc. e para orientar a regularização 
edilícia e a construção de código de 
posturas da vizinhança

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.5: criar instâncias regionais participa-
tivas de zeladoria e controle urbanos, 
associadas aos equipamentos e 
espaços públicos, como, por exemplo, 
junto ao CG CEU

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 4: gestão e agentes de recuper-
ação e zeladoria

2.6: realizar manutenção no sistema de 
drenagem

Presença significativa de áreas de 
alagamento no território

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.7: implementar instrumento de 
parceria entre os setores público e 
privado

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.8: estruturar a gestão participa-
tiva dessas áreas, principalmente 
dos Parques Urbanos, Lineares e de 
Vizinhança

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.9: promover a relação dos equipa-
mentos públicos de cultura com as 
escolas de ensino fundamental e mé-
dio das redes públicas

Problemas no acesso a equipamentos 
de cultura. Na região existem poucos 
espaços destinados à maior oferta de 
cultura no território

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.10: promover a ocupação de espaços 
públicos com práticas e atividades 
artístico-culturais

Problemas no acesso a equipamentos 
de cultura. Na região existem poucos 
espaços destinados à maior oferta de 
cultura no território

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.12: fomentar a programação nas 
áreas verdes com atividades de lazer, 
culturais e educativas

Baixo acesso a equipamentos de lazer 
e cultura

AE 5: gestão e ativação de áreas 
verdes, espaços livres e rede de 
equipamentos

2.14: mapear espaços ociosos e esta-
belecer parcerias com a comunidade 
para gestão compartilhada, ofere-
cendo meios de qualificação desses 
espaços

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na qualidade da zeladoria urbana 
e melhores resultados em diversas 
políticas públicas
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Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 6: segurança nos espaços públicos
2.15: implementar policiamento de 
proximidade/ comunitário (prevenção 
e controle)

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na segurança

AE 6: segurança nos espaços públicos
2.16: estabelecer patrulhamento 
territorial inteligente com base em 
informações

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na sensação de segurança

AE 6: segurança nos espaços públicos

2.17: criar canais de comunicação e 
comitês abertos com a participação da 
população, de formuladores de políti-
cas públicas e forças policiais

Teoria da mudança indica que o 
aumento do capital social e da capaci-
dade de resolução de dilemas de ação 
coletiva (capital social) implica melho-
rias na sensação de segurança

AE 7: acesso às oportunidades 3.1: ofertar serviços de educação volta-
dos ao ingresso no ensino superior

Baixa presença de empregos formais e 
oportunidades com baixa qualificação

AE 7: acesso às oportunidades

3.3: qualificar e cadastrar empreende-
dores em processos de compras públi-
cas e negociações, incentivando-os a 
se tornarem fornecedores da admin-
istração direta e indireta pela Bolsa 
Eletrônica de Compras (BEC).

Baixa presença de empregos formais e 
oportunidades com baixa qualificação

AE 8: ativação da economia local
3.5: promover inclusão digital (acesso 
à banda larga e desenvolvimento de 
habilidades de uso)

Teoria da mudança aponta que o aces-
so à internet é importante para acesso 
à educação e a oportunidades de ger-
ação de renda

AE 8: ativação da economia local 3.6: ampliar acesso ao programa 
Afroempreendedor

Concentração de população preta 
e parda no perímetro, coincidindo 
com as áreas de maior precariedade 
urbanística e social

AE 8: ativação da economia local

3.7: apoiar a organização de empreen-
dimentos econômicos solidários 
de mulheres e ampliar o acesso 
aos programas de ensino técnico e 
capacitação

Há diferenças de renda significativas 
entre homens e mulheres na cidade

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.8: criação de vagas de formação 
técnica e profissionalizante nas áreas 
artísticas, de gestão e produção e 
cultura

Jovens responsáveis pelos domicílios, 
mas com taxas de desocupação altas

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.9: formar agentes comunitários e 
de apoio a diversas políticas públicas 
(zeladoria e jardinagem, informática, 
assistência social, agricultura urbana, 
manejo de alimentos, etc.)

Parte da dificuldade de se encontrar 
bons postos de trabalho

decorre de questões sociais relaciona-
das, por exemplo, a estigma e discrimi-
nação por gênero e raça.

AE 9: qualificação e capacitação 
orientada

3.10: ações de fortalecimento e capac-
itação das organizações, de forma 
a oferecer suporte a sua atuação 
(conhecimentos, desenvolvimento 
institucional, administração e finanças, 
elaboração e financiamento de proje-
tos, etc.)

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.1: edital de bolsa de formação para 
coleta e processamento de bancos de 
dados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.2: realizar formação em técnicas de 
coleta em parceria com empresas e 
organizações de pesquisa

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 10: rede de coleta e processamento 
local treinada e remunerada

4.3: realizar oficinas de cocriação do 
observatório participativo

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.4: identificar temas e dados pri-
oritários para coleta (grupos de risco, 
acesso a serviços, qualidades do ambi-
ente urbano)

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social
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Ações Estratégicas Atividade Problema/Justificativa

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.5: desenhar e implementar pesquisa
Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.6: realizar oficinas de organização, 
análise e visualização de dados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 11: contagem domiciliar e popula-
cional e retrato da qualidade de vida 
realizada

4.7: desenvolver produtos de 
divulgação

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.8: identificar relatórios e extrações 
dos sistemas públicos para construção 
de dados locais georreferenciados

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.9: identificar oportunidades de 
redesenho de coletas para incorporar 
dimensões relacionadas aos públicos 
vulneráveis

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

AE 12: processos de coleta de registros 
administrativos redesenhados

4.10: implementar mudanças no pro-
cesso de registro e/ou extração de 
relatórios para criar dados específicos 
do território e dos públicos-alvo

Insuficiência de dados que permitam 
caracterizar o perímetro a avaliar os 
impactos das intervenções realizadas 
no âmbito do urbanismo social

EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA OS PÚBLICOS-ALVO PRIORITÁRIOS

As atividades apresentadas acima deverão ser planejadas e implementadas consideran-
do-se os públicos-alvo elencados na síntese do diagnóstico (item 4.4.1). A seguir, apresenta-
mos um exemplo de aplicação da metodologia proposta para um dos públicos-alvo, jovens, 
especialmente de baixa renda, no Pinheirinho d’Água:

• promover a relação dos equipamentos públicos de cultura com as escolas de ensi-
no fundamental e médio das redes públicas
• promover a ocupação de espaços públicos com práticas e atividades 
artístico-culturais
• ofertar serviços de educação voltados ao ingresso no ensino superior
• criação de espaço público de cotrabalho com infraestrutura, conteúdos de qualifi-
cação, fomento a redes locais de contato e empreendedorismo
• ampliar acesso ao programa Afroempreendedor
• criação de vagas de formação técnica e profissionalizante nas áreas artísticas, de 
gestão e produção cultural
• formar agentes comunitários e de apoio a diversas políticas públicas (zeladoria e 
jardinagem, informática, assistência social, agricultura urbana, manejo de alimen-
tos, etc.)
• Edital de bolsa de formação para coleta e processamento de bancos de dados
• Formar agentes comunitários e de apoio a diversas políticas públicas (zeladoria e jar-
dinagem, informática, assistência social, agricultura urbana, manejo de alimentos, etc.)
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5. Diretrizes para construção 
de um modelo de Governança 
Local

Uma das premissas para formulação da metodologia envolve o reconhecimento da 
importância de continuidade do projeto após a conclusão das atividades previstas no 
Termo de Doação. Sendo assim, ganha relevância o desenvolvimento de instrumental 
que permita a continuidade do projeto para a consolidação dos resultados e a contínua 
evolução e aprimoramento dos instrumentos de gestão. 

O sucesso da implementação das intervenções urbanas e das diretrizes de integração de 
políticas sociais aqui propostas depende, em grande parte, da capacidade do poder público 
municipal de garantir a continuidade dos investimentos necessários ao longo do tempo, 
de fortalecer a coordenação intersetorial e de estreitar seus laços com a sociedade civil 
local.

Para alcançar esses objetivos, é de interesse do poder público municipal promov-
er mudanças significativas na forma como as políticas para o território são planejadas, 
implementadas e avaliadas. A esses arranjos formais e informais de interdependência 
entre diferentes atores estatais e não estatais que produzem e implementam as políticas 
públicas no território chamamos de governança (Marques, 2013; Stoker, 2002).

Como vimos nos produtos entregues até aqui, a descontinuidade administrativa, as difi-
culdades das diversas pastas de trabalharem de acordo com o mesmo planejamento e o 
baixo nível de institucionalização das instâncias participativas locais, como os conselhos 
gestores de equipamentos públicos, são características comuns aos três territórios-alvo. 
Os estudos entregues até aqui demonstram que o sucesso do urbanismo social em casos 
de referência como Medellín e Recife também estão profundamente atrelados a modelos 
consistentes e inovadores de governança compartilhada no território.

A seguir, apresentaremos algumas diretrizes para a construção de um modelo de gover-
nança que permita enfrentar os desafios elencados acima e dar um salto de qualidade na 
capacidade de implementação das ações planejadas até aqui. Essas diretrizes foram elab-
oradas a partir do extenso trabalho de levantamento sobre o funcionamento das instân-
cias de participação local nos três territórios-alvo, no diagnóstico sobre a governança 
dos CEUs, bem como nos estudos de benchmark sobre os principais casos de referência 
(Medellín, COMPAZ, Porto Digital e Comitê de Bacias do PCJ).

78



5.1. Eixos para construção de uma boa governança 
Com base na literatura sobre governança (Pierre & Peters, 2005), é possível estabelecer três 
principais eixos que devem orientar o desenho de um modelo de governança que produza 
bons resultados.

Em primeiro lugar, um arranjo de governança bem-sucedido deve ser capaz de produzir um 
planejamento compartilhado, ou seja, que todos os atores envolvidos no desenho das políticas 
públicas participem de sua construção e estejam cientes de quais objetivos devem ser perse-
guidos no curto, médio e longo prazo. Esse planejamento definido no e com o território deve 
ser efetivamente transmitido às instâncias superiores de todas as organizações envolvidas na 
governança, de forma que o plano local esteja contemplado nos instrumentos centrais de plane-
jamento físico e orçamentário. Para o poder público, isso significa que instrumentos de plane-
jamento como os planos setoriais, planos regionais, programas de metas, Plano Plurianual e Lei 
Orçamentária Anual devem trazer de forma explícita o planejamento pactuado nos territóri-
os-alvo dos projetos de urbanismo social, de forma a garantir a priorização dessas ações diante 
do imenso conjunto de demandas com os quais as secretarias têm de lidar no dia a dia.

Uma boa estrutura de governança deve também favorecer uma implementação coerente e 
coordenada das ações pactuadas na etapa do planejamento. A implementação será coerente 
se seguir, sempre que possível, o planejamento estabelecido, sendo que os inevitáveis ajustes 
no planejamento original devem ser feitos de forma integrada, com a participação e ciência de 
todos os atores envolvidos. A dimensão da coordenação refere-se à capacidade das diversas áreas 
responsáveis pela implementação das ações de compartilhar conhecimento técnico, protocolos 
e recursos na condução das atividades planejadas, garantindo que as ações aconteçam na ordem 
em que têm que acontecer e que haja efetiva ação intersetorial no enfrentamento aos problemas.

Por fim, é necessário garantir o accountability, ou seja, a transparência no processo e respons-
abilização continuada daqueles que participam da estrutura de governança. Esse accountability 
se dá de duas maneiras principais. A primeira é interna e se manifesta na medida em que os 
atores que compõem a rede de governança necessitam dar satisfações uns aos outros na con-
dução das atividades do dia-a-dia. A segunda é externa e refere-se à prestação de contas da estru-
tura de governança diante da população do território, órgãos de controle e à sociedade como um 
todo. Ambas as formas de accountability são vitais para garantir a continuidade do projeto no 
tempo, considerando as descontinuidades administrativas que são características do regime 
democrático no Brasil. O fortalecimento do accountability interno fortalece o senso de respons-
abilidade dos gestores públicos locais e da burocracia de nível de rua perante o projeto e a socie-
dade civil local. A cobrança entre pares torna mais difícil que o novo gestor de um equipamen-
to público local adote práticas muito diferentes daquelas pactuadas. Já o accountability externo 
mantém o projeto em evidência perante a população local e à sociedade como um todo ao longo 
do tempo, criando novos constrangimentos que favorecem a continuidade das ações pactuadas.

5.2. Dos problemas às diretrizes de modelagem
A modelagem de uma estrutura de governança orientada pelos eixos apresentados acima 
deve partir da consolidação do diagnóstico dos principais problemas e lacunas da estrutu-
ra atual. Com base nos levantamentos conduzidos até aqui, foi possível identificar quatro 
problemas principais relacionados à governança nos territórios-alvo:
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BAIXA RESPONSIVIDADE ÀS DEMANDAS LOCAIS

A baixa capacidade de resposta das diversas secretarias municipais às demandas apresen-
tadas pela população tem gerado um forte sentimento de frustração, apatia e descrédito. 
Nesse cenário, a mobilização da população local em torno de um projeto de urbanismo 
social participativo como o aqui proposto é tarefa especialmente desafiadora.

BAIXO NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Como consequência do problema apontado anteriormente, verifica-se um alto nível de frag-
mentação e um baixo grau de institucionalidade das instâncias de participação social nos 
territórios-alvo. A atuação nas instâncias formais de participação, como o conselho partic-
ipativo ou os conselhos gestores de equipamentos públicos, não é vista pelas lideranças 
públicas locais como estratégica na busca por soluções para o território, uma vez que essas 
instâncias não têm se mostrado capazes de fornecer respostas efetivas para os problemas.

POUCA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS LOCAIS

Os funcionários da Prefeitura responsáveis pela implementação das políticas públicas na 
ponta têm pouca interação significativa entre si na formulação, construção ou implemen-
tação de políticas. Há uma dificuldade da Prefeitura de engajar esses servidores em torno de 
objetivos comuns, bem como em estabelecer uma escuta ativa e contínua desses servidores.

DESCONTINUIDADE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

As mudanças políticas oriundas de eleições ou trocas de secretariado ou subprefeitos cos-
tumam levar a alterações relativamente frequentes da equipe responsável pela direção de 
equipamentos públicos vitais para o sucesso do projeto de urbanismo social, como os CEUs.

Com base nesses problemas, estabelecemos as seguintes diretrizes de modelagem para 
um novo sistema de governança local compartilhada:

PACTUAÇÃO CLARA DE OBJETIVOS

Os objetivos comuns a serem perseguidos no âmbito do projeto de urbanismo social no 
curto, médio e longo prazos devem ser de conhecimento de todos os atores do território, e 
devem ser objeto de priorização no planejamento físico e orçamentária de cada pasta. Esse 
processo de priorização é fundamental não apenas para dar orientação integrada às equi-
pes técnicas locais e facilitar o processo de coordenação intersetorial no território, mas 
também para garantir que haja recursos orçamentários para financiar as ações pactuadas 
com os atores do território, garantindo responsabilidade e diminuindo o sentimento de 
frustração da sociedade civil local. Nesse sentido, é fundamental que o planejamento não 
seja apenas uma “lista de desejos” irrealista, mas, sim, uma programação de ações pos-
síveis de serem implementadas nos tempos previstos e com os recursos disponíveis.

CENTRALIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS LOCAIS

A fragmentação de espaços de participação social no território desmobiliza a população 
local e pulveriza a energia comunitária em torno de diversos pequenos conselhos sem pod-
er efetivo de influenciar as políticas públicas no território. Combater essa fragmentação de 
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espaços participativos requer a concentração de recursos institucionais e de mobilização 
de forma a fortalecer um fórum participativo que de fato seja reconhecido no território 
como interlocutor na definição e monitoramento das políticas públicas para o território. 
Este deve ser um fórum intersetorial onde o planejamento do bairro como um todo é 
debatido e deliberado. Para que seja fortalecido, é fundamental que as decisões aqui tom-
adas tenham consequências, se refletindo no trabalho de todas as secretarias envolvidas.

COORDENAÇÃO INTERSETORIAL

Um planejamento comum e compartilhado entre as equipes técnicas locais de todas as secre-
tarias com presença no território é um primeiro passo importante no sentido de construir uma 
coordenação intersetorial mais robusta. Outro passo importante diz respeito à criação de instân-
cias de coordenação intersecretarial na escala territorial e na escala central em torno de temas 
de natureza intersetorial. Desafios concretos e de interesse comum tendem a facilitar o início de 
um processo mais amplo de integração de políticas públicas. Um exemplo de desafio desse tipo 
é o de proteção da primeira infância, que mobiliza áreas tão diversas quanto Saúde, Educação, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Segurança Pública, além dos Conselhos Tutelares.

COMPARTILHAMENTO DA GOVERNANÇA COM A SOCIEDADE CIVIL

As experiências bem-sucedidas de governança em urbanismo social demonstram que 
formas inovadoras de parceria com a sociedade civil costumam render bons frutos. No 
caso do Porto Digital de Recife, por exemplo, a direção do equipamento público é tripar-
tite e compartilhada entre governo, academia e sociedade civil. Em São Paulo, um Termo 
de Parceria poderia instituir a sociedade civil como guardiã do plano urbano integrado e 
empoderá-la para atuar como responsável formal por seu monitoramento.

A figura abaixo resume essa construção das diretrizes de modelagem a partir da consoli-
dação do diagnóstico dos principais problemas da governança nos territórios:

IMAGEM 29: Problemas e diretrizes para governança local 

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.
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5.3. Objetivos, instâncias e instrumentos
Com base nas diretrizes e nos eixos elencados acima, propõe-se um modelo de gover-
nança que engloba o uso de instrumentos de planejamento existentes e a criação de novas 
instâncias de coordenação de forma a reunir os atores relevantes em torno de objeti-
vos específicos relacionados à construção e implementação desse projeto de urbanismo 
social. A figura abaixo busca resumir esses instrumentos e instâncias mobilizados a partir 
dos três eixos da boa governança: planejamento compartilhado, implementação coerente 
e coordenada e accountability.

IMAGEM 30: Objetivos, instrumentos e instâncias de coordenação do 

modelo de governança

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.

No eixo do planejamento compartilhado, temos como objetivos principais um instru-
mento unificado de planejamento para as intervenções no território e a garantia da pri-
orização pelas diversas pastas em seus respectivos planejamentos físicos e orçamentári-
os. A função desse instrumento unificado é traduzir as diretrizes estabelecidas no plano 
urbano integrado e nos programas sociais integrados em um pacto entre poder público 
e população local para o curto, médio e longo prazo, tendo em vista as demandas locais, 
as prioridades político-administrativas da gestão municipal e a disponibilidade de recur-
sos. Entendemos que o melhor instrumento para consolidar esse planejamento unificado 
é o Plano de Bairro, um dispositivo de planejamento urbano que tem como base a par-
ticipação da população no planejamento da cidade e está previsto no Plano Diretor do 
Município de São Paulo. 

A criação do Plano de Bairro deve ser conduzida por uma nova instância de coorde-
nação e participação a ser criada no território: o Conselho Gestor do Plano de Bairro. É 
essa a instância que permitirá centralizar o processo de participação no território, reun-
indo a sociedade civil local, equipes técnicas e os órgãos de coordenação territorial da 
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prefeitura (subprefeitura e SMDU) em torno da pactuação de objetivos compartilhados 
para o território.

Para os territórios objeto deste termo de doação, compreendemos que não é necessária a 
elaboração de um Plano de Bairro partindo-se do zero. Afinal, o Lapena já possui um Plano 
de Bairro desenvolvido. Para os outros dois territórios, recomenda-se que os Programas 
Sociais e Urbanos apresentados no capítulo anterior sejam convertidos em um instru-
mento equivalente ao Plano de Bairro, que possa servir de alicerce para a estruturação da 
governança aqui proposta, com os Grupos de Ação Local integrando o Conselho Gestor do 
Plano de Bairro.

Mas o Plano de Bairro não deve ser o único instrumento em que o planejamento para 
o território esteja refletido: como já foi dito, é fundamental que o programa de metas, o 
PPA, a LOA e os planos setoriais direcionem os devidos recursos e esforços instituciona-
is e políticos para que o planejamento territorial seja priorizado nos processos internos 
de cada órgão da Prefeitura. Para discutir a incorporação do planejamento territorial no 
planejamento central das secretarias, pleitear e decidir a destinação de recursos oriundos 
de fundos públicos como o FUNDURB e FMSAI e para dar visibilidade ao projeto por parte 
do prefeito, deve existir um fórum de alto nível que congregue funcionários de médio e alto 
escalão das secretarias envolvidas no projeto de urbanismo social. Nessa proposta denom-
inamos essa instância de “Comitê Intersecretarial de Urbanismo Social”.

No campo das políticas públicas, a implementação é compreendida não como a mera 
execução daquilo que foi planejado, mas como um complexo processo de interação entre 
atores onde a intervenção pública é continuamente influenciada e redefinida pelas ações 
que a põem em prática (Wildavsky e Majone, 1984). Uma implementação coerente e coor-
denada deve prever, portanto, espaço para aprendizados e acomodações, que devem ser 
compartilhados na rede de governança.

Assim sendo, temos como principais objetivos a implementação das políticas previstas no 
planejamento de forma integrada e a não descontinuidade em relação ao planejado. Os 
aprendizados naturais da etapa de implementação devem ser retroalimentados ao pro-
cesso de planejamento e não devem ser usados como desculpa para abandonar o proje-
to. Há duas propostas de instrumentos para atingir esses objetivos: em primeiro lugar, é 
necessário estabelecer protocolos específicos para a integração de políticas. Como exemp-
lo de um protocolo desse tipo podemos citar a integração de cadastros nas visitas domicil-
iares, uma das sugestões apresentadas nesse relatório para garantir uma abordagem mais 
eficiente em relação aos problemas do território.

O segundo instrumento representa uma das maiores inovações do modelo de governança 
aqui proposto. Trata-se do estabelecimento de um Termo de Parceria, nos termos do Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), com uma organização sem fins 
lucrativos (OSC) que possa colaborar de diversas maneiras com o processo de implementação, 
monitoramento e avaliação do urbanismo social nos territórios. A organização ou rede de orga-
nizações a ser selecionada teria atuação no município como um todo, experiência em mobili-
zação social e gestão intersetorial e capacidade de articulação com os atores do território.
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Nesse eixo referente à coordenação do processo de implementação, a OSC pode atuar sen-
sibilizando e mobilizando os atores do território em torno da implementação do plano, 
incluindo equipes técnicas, associações de bairro e movimentos sociais locais, somando 
esforços de coordenação aos da SMDU. Outra maneira com a qual a OSC pode contribuir é 
fornecendo apoio e aconselhamento técnico no desenho de projetos urbanos e protocolos 
de integração de políticas.

A coordenação do processo de implementação seria, dessa maneira, compartilhado por 
um Núcleo de Desenvolvimento Local, “braço local” da SMDU no território, e pela OSC. O 
Comitê Intersecretarial de Urbanismo Social a que nos referimos no eixo anterior também 
tem um papel a cumprir, facilitando as negociações em torno da construção de protoco-
los integrados. Por fim, é importante estabelecer fóruns de integração de políticas locais 
que reúnam as equipes técnicas locais em torno de desafios comuns, como no exemplo da 
proteção da primeira infância mencionado anteriormente.

Por fim, no eixo de accountability temos como objetivos a construção de um monitora-
mento participativo da implementação do plano e a garantia da transparência do processo 
e responsabilização continuada do poder público pelos objetivos pactuados, mesmo com 
mudanças políticas. O Termo da Parceria com a OSC é instrumento-chave nesse eixo, sen-
do a responsabilidade pelo monitoramento do plano um dos objetos principais na con-
strução da parceria. Caberá a esta OSC construir estratégias de monitoramento e avaliação 
na forma de um “observatório local”, monitorando as ações do projeto, reunindo dados e 
dando publicidade à atualização dos indicadores apontados ao longo deste trabalho e na 
Teoria da Mudança. Em parceria com o Núcleo de Desenvolvimento Local serão elabora-
dos ainda relatórios periódicos de prestação de contas que serão apresentados às instân-
cias de coordenação responsáveis pelo controle do processo no território: os Conselhos 
Gestores dos Planos de Bairro e o Comitê Intersecretarial de Urbanismo Social.

Como foi possível ver, a governança de um projeto de urbanismo social não diz respeito 
apenas às instâncias com atuação específica nos territórios-alvo. Envolve também as 
estruturas de coordenação central das secretarias e da Prefeitura como um todo. A figura 
abaixo demonstra como se relacionam as instâncias aqui propostas entre esses diferentes 
níveis de coordenação.
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IMAGEM 31: Relação entre as instâncias de coordenação locais e centrais

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.

5.4 Monitoramento e avaliação
Os Planos Urbanos Integrados, Programas Sociais Integrados, Plano de Ação 2021-2024 
e Plano de Bairro são instrumentos de planejamento de políticas públicas que preveem 
atividades e intervenções que, por sua vez, devem impactar positivamente a qualidade de 
vida nos territórios. Monitorar as entregas do plano e avaliar seu impacto nos territóri-
os é fundamental para garantir a efetividade das intervenções. No modelo de governança 
aqui proposto, estas são responsabilidades a serem delegadas à sociedade civil por meio de 
Termo de Parceria.

Embora as atividades a serem desenvolvidas possam variar consideravelmente de um 
bairro para o outro, os resultados de longo prazo a serem obtidos nos territórios são sem-
elhantes. Padronizar o monitoramento do impacto pode ser uma estratégia interessante 
para que o projeto de urbanismo social adquira escala e para que o impacto de diferentes 
estratégias de intervenção possa ser comparável entre diferentes territórios. 

Consta no Anexo 4, o estudo “A Lupa da Cidade: Painel de Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável de Áreas Urbanas Vulneráveis”, desenvolvido pelo InsperMetrics (2020). Trata-
se de uma extensa compilação da literatura disponível sobre o desenvolvimento de regiões 
em situação de vulnerabilidade e que consolidou 37 resultados esperados nas diversas 
áreas de política pública e que intervenções em territórios desse tipo devem almejar e que, 
portanto, devem ser objeto de monitoramento. Esses 37 resultados podem ser acompanha-
dos por meio de um painel de 57 indicadores descritos em detalhes no mesmo estudo. Este 
material, da forma como está ou adaptado pela Prefeitura de São Paulo, pode servir como 
um alicerce robusto para a construção de uma metodologia de monitoramento e avaliação 
compartilhada e participativa orientada para o longo prazo.
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6. Próximos passos: 
instrumentos para 
implementação do Projeto 
Piloto de Urbanismo Social

O conjunto de ações estratégicas mapeadas neste trabalho para os Planos Urbanos Integrados 
e os Programas Sociais Integrados demanda um volume de recursos humanos e financeiros 
bastante considerável, do qual a Prefeitura dificilmente disporá no curto ou médio prazos. Por 
esse motivo, entre os próximos passos a serem percorridos no âmbito deste projeto destacam-se 
a estruturação das equipes que implementarão este processo e a priorização das ações, elen-
cando-as como de curto, médio e longo prazo, de forma a compor o Plano de Ação 2021-2024.

Os próximos passos para a implementação do Projeto Piloto nos termos concebidos, estão 
sintetizados a seguir.

6.1 Estruturação da Governança e operação do projeto Piloto
Tem-se aqui ações imediatas para a implementação do Projeto Piloto de Urbanismo Social 
e ações estruturais referentes aos novo modelo de Governança Local para a implemen-
tação de políticas integradas, que é um dos eixos estratégicos da proposta de doação que 
resultou no presente trabalho, conforme tratado a seguir.

6.1.1 Instalação pela PMSP do Comitê Intersecretarial e Definição das 

Equipes Técnicas para Sequência do Trabalho

O Projeto Piloto foi conduzido até agora de forma conjunta pelas entidades doadoras e um 
conjunto de representante das secretarias municipais mais diretamente ligadas ao tema, 
sendo parte integrante da Comissão Responsável pela Análise e Recebimento da Doação, 
constituída por meio da Portaria SGM 184, de 7 de julho de 2020; e parte integrante de 
Grupo de Trabalho, não formalizado, mas que junto com a referida Comissão, trouxeram as 
contribuições das Secretarias aos elementos formulados.

Ocorre que com a entrega deste último produto da doação, encerra-se tal Comissão. Assim, 
independente das definições quanto ao modelo de Governança Local a serem adotadas 
(tema do próximo subitem), a sequência do trabalho do Projeto Piloto de Urbanismo Social 
pressupõe a definição desta nova equipe, tanto de Coordenação, quanto Técnica.

6.1.2 Definição do modelo de Governança e instâncias de coordenação

No Capítulo 5 deste produto as entidades doadoras apresentaram um conjunto de 
Diretrizes para construção de um modelo de Governança Local que compreendem 
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adequado para a implementação do projeto Piloto de Urbanismo Social, considerando uma 
leitura dos principais problemas e lacunas da estrutura atual e os eixos para construção 
de uma boa governança. Esta proposta está sustentada em três eixos da boa governança: 
planejamento compartilhado, implementação coerente e coordenada e accountability.

Para que o projeto se desenvolva nas condições adequadas, esta proposta de modela-
gem de estrutura de governança deve ser debatida e definida, tanto do ponto de vista dos 
instrumentos técnicos, quanto das instâncias de Coordenação, que inclui poder público, 
entidades da sociedade civil e população residente.

Além da definição do modelo de Governança e das instâncias de coordenação, há elementos 
importantes da proposta que precisam ser consolidados, com destaque para: o Observatório 
Local e a Metodologia de Monitoramento e Avaliação do Projeto Piloto (está a ser consolida-
da tendo como referência a Teoria da Mudança apresentada no Produto 4 da Doação).

6.2  Elaboração do Plano de Ação por Território e Critérios de 
Priorização
A elaboração dos Planos de Ação 2021-24 deve ocorrer em continuidade a este trabalho, 
quando serão priorizadas e detalhadas as ações e atividades previstas para cada território, 
conforme metodologia apresentada a seguir.

Dentre as diversas atividades propostas pelos Planos Urbanos e Programas Sociais 
Integrados 2021-2030, serão aquelas priorizadas a partir de discussão entre os agentes 
envolvidos com base em critérios objetivos, que envolvem questões de urgência, viabilidade 
financeira e oportunidade no curto prazo, que conformam os Planos de Ação 2021-2024.

A partir dessa priorização de atividades, os Planos de Ação poderão detalhar os próximos pas-
sos a seguir, no sentido da implementação, especificando custos, responsáveis, prazos e meios 
necessários de articulação entre os diversos agentes para a operacionalização do plano. 

Os Planos de Ação podem também lançar mão de subdivisões dos territórios para concen-
trar as intervenções num mesmo perímetro ou unidade de vizinhança. Podem também 
priorizar um determinado público-alvo e focar na integração de ações para ele. E também 
detalhar o que propomos como “Projetos Estratégicos” que, por sua localização, demanda, 
urgência ou oportunidade, podem aumentar o potencial transformador das intervenções. 

Os Planos de Ação 2021-2024 devem, portanto, estar articulados aos Planos Plurianuais e 
leis orçamentárias e estar relacionados ao Programa de Metas da gestão municipal, infor-
mando e sendo informado por ele, se aproximando do que poderia ser chamado de um 
“Plano Quadrienal do Bairro”.

Ao longo das oficinas ocorridas de Agosto a Novembro foi possível iniciar esta construção 
em um diálogo entre a equipe técnica do Pacto pelas cidades justas e as equipes técnicas 
das secretarias participantes desta fase do trabalho.

A seguir estão abordadas sinteticamente as Etapas para a construção do Plano de Ação, 
bem como, os critérios de priorização que devem norteá-los. 
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6.2.1 Etapas/ Passos principais para consolidação do Plano de Ação 21/24

Considerando-se o estágio atual de formulação e debate, bem como, as adequações de 
coordenação e equipes que deverão acontecer visualiza-se as seguintes etapas básicas a 
serem cumpridas para a consolidação do Plano de Ação considerando os três atores que 
devem interagir neste processo:

• a) Consolidação do Diagnóstico por Território e suas prioridades, a partir da lei-
tura compartilhada de problemas e potencialidades com as equipes de implemen-
tação da PMSP e entidades) e população dos territórios
• b) Definição das Ações Estratégicas e Projetos Prioritários de cada Plano/ 
Programa em cada território
• c) Planejamento Operacional para implementação, incluindo o mapeamento de 
meios, recursos e atores responsáveis pela operacionalização

6.2.2 Critérios de Priorização

Sugere-se, ainda, a adoção de três critérios unificados que facilitem a avaliação das dif-
erentes alternativas previstas no cardápio de ações que compõem tanto o plano urbano 
integrado quanto os programas sociais. Esses critérios devem ser usados em conjunto para 
determinar quais ações são as mais necessárias e viáveis no curto e médio prazo, ficando 
as demais ações previstas para implementação em um momento mais adiante. 

A figura abaixo ilustra uma matriz de priorização composta por atores principais e os 
critérios de priorização sugeridos.

IMAGEM 32: Matriz com os parâmetros de priorização para elaboração dos 

Planos de Ação Quadrienais 2021-24

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.

Avaliação da equipe técnica -
doadores

Consulta aos territórios

Consulta às secretarias

URGÊNCIA
(gravidade do problema)

BAIXO CUSTO OPORTUNIDADE
(ações existentes, proximidade)
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6.2.2.1 Conceitos

O primeiro critério diz respeito à urgência do problema que aquela ação pretende enfren-
tar. O critério urgência, neste exercício, diz respeito à gravidade do problema, o quanto ele 
afeta a vida das pessoas que vivem naquele território. Algumas perguntas a serem feitas 
para determinar a urgência de um problema podem ser:

Quão grave é o problema?

Na ausência de uma intervenção do poder público no próximo ano ou nos próximos anos, 
este problema vai se agravar?

Temos tempo para lidar com este problema?

O segundo critério diz respeito ao custo da intervenção proposta, entendendo que em um 
cenário de restrição orçamentária como o da Prefeitura, ações de custo mais baixo devem 
ser priorizadas. Algumas perguntas que podem ajudar a avaliar a dimensão de custo são:

Esta intervenção é cara?

A secretaria responsável por esta ação tem recursos em sua previsão orçamentária para 
executá-la?

Há fontes alternativas de financiamento disponíveis para custear esta ação (ex.: FUNDURB, 
FMSAI, operação de crédito)? É viável pleitear essas fontes no curto/médio prazo?

Por fim, o terceiro critério sugerido diz respeito à oportunidade, ou seja, se a ação em dis-
cussão é fácil de ser implementada tendo em vista o planejamento da própria secretaria 
responsável ou se a ação tem sua implementação facilitada por outras intervenções ou 
ações que já foram priorizadas para aquele território. Para avaliar a dimensão da oportuni-
dade, algumas perguntas que podem ser feitas são:

Esta é a hora certa de fazer uma intervenção desse tipo?

Esta ação já está em andamento ou consta do planejamento da secretaria responsável?

Esta ação complementa ou é complementada por outra ação no âmbito do projeto de 
urbanismo social?

A seguir detalharemos um exemplo de como estes critérios podem ser aplicados para 
definir a priorização de ações em um dos perímetros de um dos territórios-alvo.

6.2.2.2 Exemplo de aplicação dos critérios de priorização 

Conforme abordamos anteriormente, a proposta é que os critérios de priorização sejam 
utilizados para definir quais ações serão implementadas e em qual prazo. Ao longo das 
oficinas realizadas com representantes das secretarias municipais envolvidas no projeto, 
foram conduzidas atividades no sentido de aplicar concretamente os critérios aqui defini-
dos na priorização de resultados para cada território.

Para avançar e discutir a aplicação dos critérios a atividades específicas pelas secretarias e 
pela população de cada território, sugere-se como método que cada atividade receba uma 
pontuação nos critérios de urgência, custo e oportunidade, considerando-se as perguntas 
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formuladas na seção anterior. A soma dos pontos indicará a prioridade de cada ação. 
Considerando também a importância de ações de curto prazo que possam conquistar o 
apoio da população ao projeto e combater a apatia em relação aos processos participati-
vos no território, sugere-se que haja uma avaliação de quais atividades podem ser desen-
volvidas no primeiro ano de implementação do Plano de Ação. A imagem abaixo ilustra 
um exemplo de como esses critérios podem ser pontuados e ranqueados na construção de 
uma priorização de atividades.

IMAGEM 33: Exemplo de aplicação dos critérios para priorização de ações 

estratégicas dos Planos Urbanos Integrados

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMAS DE 
REFERÊNCIA

URGÊNCIA BAIXO 
CUSTO

OPORTUNIDADE TOTAL VIÁVEL 2021?

Regularização fundiária Regularização fundiária 
(SEHAB)

3 4 4 11 S

Gestão de resíduos 
sólidos e educação 
ambiental

Coleta Seletiva, 
Compostagem Orgânica, 
Combate ao Desperdício 
(SMDET), Ecoponto, 
(SMSUB), Feiras e Jardins 
Sustentáveis (AMLURB), 
Umapaz (SVMA), Escola 
de Jardinagem (SVMA)

3 4 4 11 S

Melhorias viárias
Territórios Educadores 
(XX), Ruas Vivas (CET e 
SPUrb)

4 2 4 10 S

Rede ciclista
TCEU (SPUrb),

Ruas para Mobilidade 
Ativa (CET)

4 2 3 9 S

Qualificação das áreas 
verdes e espaços livres

Adote uma praça 
(SMSUB), Praças mais 
cuidadas (SMDET), 
Hortas e viveiros urbanos 
(SMDET), Ruas de Lazer 
(Esporte e Lazer), Vagas 
verdes (SVMA)

4 2 3 9 S

Melhorias habitacionais
Programa 3Rs – para 
conjuntos habitacionais 
(SEHAB)

4 2 2 8 S

Provisão de moradia/ 
moradia provisória

Casa da Família, Pode 
Entrar, Minha Casa Minha 
Vida, Auxílio Aluguel

4 2 2 8 N

Parques urbanos e 
lineares

Parques Lineares 4 2 2 8 S

Qualificação das cen-
tralidades e equipamen-
tos locais

Centro Aberto (SPUrb), 
Funk da Hora (SMC), 
Mãos e Mentes 
Paulistanas (SMDET)

3 2 3 8 S

Destinação de áreas 
vazias e ociosas

PEUC (SMDU), 2 4 2 8 N

Urbanização de assen-
tamentos precários

Urbanização de favelas 
(SEHAB)

4 1 2 7 N

Melhorias de infraestru-
tura básica

Zeladoria (SMSUB), 
Drenagem (SIURB), 
Sistema Viário e 
Estruturas, Água e 
Esgoto (SABESP/SMG/
SEHAB)

Urbanização de Favelas 
(SEHAB)

3 1 2 6 N

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.
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IMAGEM 34: Exemplo de aplicação dos critérios para priorização de 

atividades dos Programas Sociais Integrados

Atividades
Política(s) 
Setorial de 
Referência

Urgência
Baixo 
Custo Oportunidade Total

É viável em 
2021?

Oferecer alimentação 
saudável nos equipamentos 
públicos

Desenvolvimento 
Econômico e 
Trabalho

3 4 3 10 S

Implementar capacitação 
dos professores para 
redução de disparidades de 
desempenho influenciadas 
por gênero, raça, renda ou 
deficiência

Educação 3 4 3 10 S

Formar agentes sobre o 
tema da saúde da popu-
lação negra e para a coleta 
do quesito raça/cor nos 
questionários

Saúde 4 4 4 12 S

... ... ... ... ... ... ...

Fonte: Pacto pelas Cidades Justas, 2020.
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