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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Implantação de modelo 
compartilhado de gestão entre a 
PMSP e Sociedade Civil visando a 
melhoria da eficiência e a 
complementação das políticas públicas 
em territórios de alta vulnerabilidade 
social, a partir dos conceitos do 
Urbanismo Social.



CONCEITO



URBANISMO SOCIAL ● Tem por objetivo a qualificação de 
territórios com altos índices de 
vulnerabilidade, visando a redução dos 
índices de violência e a melhoria da 
qualidade de vida da população mais 
vulnerável.

● É promovido pela articulação de políticas 
públicas pensadas para reduzir as 
desigualdades sociais e garantir que os 
moradores dos bairros pobres tenham acesso 
à cidade e aos serviços público de 
qualidade.



CONTEXTO



A CIDADE INFORMAL
● Vulnerabilidade
● Violência
● Baixo acesso a serviços públicos
● Saneamento
● Moradia
● Mobilidade
● Informalidade

 Desarticulação das políticas públicas



MEDELLIN

Violência como elemento determinante para a 
construção de novas abordagens.

As políticas de urbanismo social promoveram 
a integração de políticas públicas nos bairros 
mais vulneráveis e, em seguida, a integração 
ao restante da cidade pela expansão da rede 
pública de transportes..



RECIFE - Centro Comunitário 
da Paz (COMPAZ) 

Construídos para abrigar atividades e serviços 
públicos diversos como esportes, cultura, saúde 
e promoção de cidadania, os centros estão 
localizadas em bairros pobres e vulneráveis à 
violência.

Enquanto a taxa de homicídios de Recife 
cresceu 20% em 2017, os seis bairros atendidos 
pela unidade mais antiga do COMPAZ 
tiveram queda de 20%. 



PROPOSTA DE PARCERIA



OBJETO DA DOAÇÃO

Elaboração de metodologia, realização de 
diagnóstico participativo e formulação de 
diretrizes para elaboração de projetos de 
integração de políticas setoriais, em gestão 
compartilhada com a sociedade civil, com vistas 
a melhoria da qualidade de vida em áreas 
específicas do Município de São Paulo.



PREMISSAS

● Atuar em áreas de alta precariedade

● Articular políticas públicas e ações da sociedade civil

● Diálogo permanente com a população local

● Implementar novo modelo de gestão compartilhada

● Priorizar territórios com ações e em andamento / metas

● Avaliar impactos das políticas públicas



EIXOS DE ATUAÇÃO

● Participação Social

● Desenho e intervenção urbana

● Integração e otimização dos serviços públicos

● Governança compartilhada

● Indicadores e monitoramento de impacto
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PRODUTOS DA PARCERIA

P1: Metodologia de Trabalho 
 
P2: Coleta e análise dos dados de cada perímetro selecionado 

P3: Atividades de escuta com as comunidades locais 
 
P4: Projeto básico de melhoria urbana no Jardim Lapenna.
 
P5: Diretrizes para elaboração de projetos de integração de 
políticas setoriais para o desenvolvimento local das três 
áreas selecionadas, incluindo estudos sobre instrumentos 
para aprimorar a governança e a gestão.



ALINHAMENTO AO 
PROGRAMA DE METAS 

(2019 - 2020)

O.E.2 - Melhorar a mobilidade de pedestres;

O.E.3 - Melhorar a infraestrutura das vias públicas

O.E.5 - Revitalizar parques, praças e canteiros centrais;

O.E.12 - Conectar e requalificar a rede cicloviária

O.E.14 - Reduzir a vulnerabilidade na primeira infância;

O.E.16 - Transformar São Paulo em Cidade Amiga da Criança e  Idoso;

O.E.17 - Implantar ruas, parques e praças de lazer e cultura;

O.E.24 - Reduzir mortes no trânsito;

O.E.27 - Melhorar a satisfação do cidadão;

O.E.29 - Estimular o empreendedorismo, o trabalho e a geração de 
renda;

O.E.30 - Dar sustentabilidade ambiental à cidade;

O.E.36 - Ampliar pontos de Wi-Fi Livre;



DESAFIOS



DESAFIOS
1. TERRITÓRIO: viabilizar orçamento e 

contratar obras de melhorias físicas nos 
espaços públicos do entorno dos 
equipamentos

2. SERVIÇOS: consolidar os equipamentos 
referência de apoio e acolhimento à 
população para o pleno exercício da 
cidadania, resolução de problemas, 
capacitação, formação e entretenimento 

3. GOVERNANÇA: consolidação do 
entendimento comum sobre novos modelos 
de gestão (parceria) 

4. REPLICABILIDADE: análise de impactos e 
desenvolvimento de um plano para replicar 
o modelo em São Paulo 



PRÓXIMOS PASSOS



PRÓXIMOS PASSOS
1. Concluir o processo de formalização da 

doação, o Termo e o Plano de Trabalho 
Conjunto

2. Constituição da Equipe de Trabalho conjunto 
e definição das formas de envolver áreas 
estratégicas da PMSP hoje não envolvidas no 
processo

3. INÍCIO DOS TRABALHOS



PACTO PELAS 
CIDADES JUSTAS



ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES

Itaú Cultural 

Fundação Tide Setubal 

WRI 

Instituto Igarapé

IABsp

Arq.Futuro

-

UMM

 Instituto Alana 

Fundação Van Leer

Instituto Acaya

Instituto Urbem

UNAS 

Rede Conhecimento 
Social

Todos pela Educação

Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública 

Instituto Pólis 

Ação Educativa
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