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Desenvolver as habilidades dos servidores, para
que sejam capazes de conduzir as mudanças
necessárias à implementação das ações
prioritárias do governo, levando em
consideração as variáveis econômicas, sociais,
políticas, culturais e ambientais.

OBJETIVO DO CURSO

3

PROGRAMA DO CURSO

•Desconstrução de conceitos;
•Sustentabilidade x Questão Ambiental;
•Realidade Local;
•Crescimento x Desenvolvimento;
•Desenvolvimento sustentável;
•Inovação;
•Sociedade de consumo;
•Histórico da sustentabilidade
•A Carta da Terra
•Aglomerações urbanas;
•PIB;
•Índice de GINI;
•Conceito de Violência;
•Desigualdade e violência;
•IDH
•Gestão Sustentável;
•A3P e seus eixos;
•Políticas Públicas no contexto da Sustentabilidade.
•Planejamento e desenho urbano;
•Eficiência na Licitação e outros aspectos;

4
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DESCONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

Sustentabilidade x Questão Ambiental

55

Crescimento
Não conduz automaticamente à igualdade nem
à justiça social, pois não leva em consideração
nenhum outro aspecto da qualidade de vida a 
não ser o acúmulo de riquezas

Desenvolvimento

Preocupa-se com a geração de riquezas
sim, mas tem o objetivo de distribuí-las, de 

melhorar a qualidade de vida de toda a 
população, levando em consideração, 

portanto, a qualidade ambiental do planeta

Crescimento X Desenvolvimento

Economia e Desenvolvimento Sustentável

6



26/05/2017

4

Desenvolvimento econômico

X

Crescimento econômico

consumo crescente de energia e recursos naturais

Esse tipo de crescimento tende a ser insustentável, pois leva ao
esgotamento dos recursosrecursos naturaisnaturais dos quais a humanidade

depende. 

Desses recursos depende não só a existência humana e a 
diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico.

Desenvolvimento Sustentável
Economia e Desenvolvimento Sustentável

7

Atual modelo de desenvolvimento econômico geral
uma serie de desequilíbrios

-Riqueza X miséria

-Fartura X escassez de recursos

-Degradação ambiental aumentando

Diante desta constatação, surge a idéia do
Desenvolvimento Sustentável (DS), buscando
conciliar o desenvolvimento econômico com a
preservação ambiental e, ainda, ao fim da pobreza
no mundo.

Desenvolvimento Sustentável
Economia e Desenvolvimento Sustentável

8
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• Efeito estufa
• Inversão Climática
• Camada de Ozônio
• Água Potável
• Doenças proveniente da urbanização

Problemática mundial

Economia e Desenvolvimento Sustentável

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

9 

O conceito de desenvolvimento sustentável é a
pedra de toque do relatório que a Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
apresentou à ONU, sob o nome de Nosso Futuro
Comum.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

10
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RELATÓRIO DE BRUNDTLAND

• Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro
Comum (Our Common Future), publicado em 1987. Neste
documento o desenvolvimento sustentável é concebido como:

“O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades”.

11

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é
o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender
as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento
que não esgota os recursos para o futuro.

Esta definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento. (Rio-92)

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

12
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“Sustentabilidade é um tema em pleno processo de
discussão em esfera social, econômica e acadêmica.
Uma variedade de concepções ao longo dos últimos
cinquenta anos foram refinadas por importantes
pesquisadores e fomentaram cobranças mais
rigorosas por parte das sociedades e posturas mais
responsáveis por parte das corporações”

(CIOFI, 2010).

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

13

Percepções...
... das pessoas

‘Responsabilidade socioambiental: instituto 
divulga ranking de empresas sustentáveis.’

Pesquisa: empresas mais citadas pelo consumidor 
sobre responsabilidade socioambiental.   Realização  
pelo instituto Market Analysis, inclui as melhores e 

piores organizações na avaliação das pessoas.
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Percepções... [pessoas]
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Atuação...
... das pessoas

‘Despejo de água poluída faz praia da 
Barra virar um mar de lixo.’

Cocos, latas               
de cerveja e 

copos 
descartáveis e 
até fraldas e 
camisinhas          

tomavam sol.
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... das pessoas

‘Lixo espalhado na rua de casa atinge quase 
4% dos paulistanos.’
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Pessoas 
deixam       

nas ruas o 
que        
não 

querem.

Atuação...

17

Atuação e Percepção
... das corporações

 Empresa XXXX
(anúncio real retirado do website da companhia)

Um dos grandes diferenciais da Empresa XXX está na
aplicação dos conceitos de sustentabilidade em cada
detalhe (...). Além disso, a empresa está em constante
relacionamento com as comunidades vizinhas ao
complexo siderúrgico em busca de melhoria da qualidade
de vida e incentivo ao desenvolvimento local.

* Nome e referências retirados para não expor a companhia acima.

18
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... das corporações
Notícia: uma única empresa vai gerar 

75% da poluição da cidade do Rio.
Em 2016, no Rio, uma única empresa foi responsável
por 75% das emissões de gases poluentes sobre a
cidade.

A Empresa XX lançou na atmosfera mais agentes
tóxicos do que produzem todos os veículos
automotores e as operações ligadas ao descarte do
lixo, os maiores poluidores da cidade.

* Nome e referências retirados para não expor a companhia acima.

Atuação e Percepção

19

Notícia: uma única empresa vai gerar 
75% da poluição da cidade do Rio.

Se eu fosse prefeito na época (2010), a Empresa XXX 
não teria recebido autorização para estar na minha 

cidade”, disse Eduardo Paes* durante a Rio+20.

*Ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro
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* Nome e referências retirados para não expor a companhia acima.

Atuação e Percepção
... das corporações
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 Empresa YY S/A - Indústria Têxtil 

A Empresa YY é uma empresa consciente do papel
social que uma indústria do seu porte deve assumir. A
Empresa YY acredita que ser uma empresa
notoriamente reconhecida por sua responsabilidade
ambiental vai muito além da obtenção de certificados.

* Nome e referências retirados para não expor a companhia acima.

Atuação e Percepção
... das corporações

21

Notícia: empresa YY recebeu multa de 350 mil 
por crime ambiental no início do mês.

Fundação do Meio Ambiente de Joinville multou em 350
mil reais, por crime ambiental, a Empresa YY, por ter
poluído o Rio Cachoeira. A infração foi considerada
gravíssima. Segundo a empresa, houve rompimento em
um cano da rede de descarte de efluentes, o que
contaminou o rio com corante vermelho. A empresa
conhecia o fato e não informou, segundo reportagem.
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Atuação e Percepção
... das corporações
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Novos conhecimentos e inovações em tecnologia, em gestão e

em políticas públicas cada vez mais desafiam as organizações a

fazer novas escolhas em relação ao impacto de suas operações,

produtos, serviços e atividades sobre as economias, as pessoas

e o planeta (GRI, 2006, p. 3)

23

ECO 92 – Rio de Janeiro - Brasil
• Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento (CNUMAD)
• Consolidação da ideia de desenvolvimento sustentável
• Criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável
• Carta da Terra
• Agenda 21
• Declaração do Rio (27 princípios – ratificou muitos de

Estocolmo)
• Cria as Convenções sobre a Biodiversidade

sobre as Mudanças Climáticas
• Rio +5; Rio +10; Rio +15; Rio +20

24



26/05/2017

13

Vídeo 01 : 
Rio + 20 – Desafios da 

Sustentabilidade?

25

Divisão em grupos - Princípios

26
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Atividade em grupo - Princípios 

27

SOCIEDADE DE CONSUMO
28
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SOCIEDADE DE CONSUMO
O último século pode ser caracterizado pelo
desenvolvimento tecnológico, associado a um
crescimento sem precedentes na produção e pela
formação de uma sociedade fortemente estimulada ao
consumo de mercadorias e serviços.

29

SOCIEDADE DE CONSUMO
• A posse de bens materiais e ao poder das coisas se

tornaram meios de felicidade e prestígio.

• A oferta e a variedade de produtos cresceram de modo
exponencial e, consequentemente, as pessoas passaram a
se dedicar, cada vez mais, a obter meios para consumir.

• As mercadorias são consumidas e descartadas tão rápido
que logo se tornam obsoletas. Ex: eletroeletrônicos.

30
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KARL MARX E O CONSUMO

• Somente pelo consumo o produto se torna
realmente produto.

• Estabeleceu as bases de uma verdadeira
compreensão do consumo, ao explicá-lo
como parte integrante da produção.

31

Segundo ele...

• A produção é também consumo – consumo
produtivo

• O consumo é também produção – ex: alimentos
para emagrecer.

32
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SER TER

“A desvalorização do mundo humano ocorre na razão direta 
da valorização do mundo das coisas”

Mercantilização das relações sociais.
33

A propaganda é responsável por disseminar e 
apregoar qualidades imateriais aos produtos do 
mercado, mobilizando o desejo do consumidor.

34
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ORIGENS DA

HISTÓRICO DA SUSTENTABILIDADE

36
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Sec. XVIII e XIX
Revolução Industrial

1858 – 1ª greve no Brasil
1917 – Revolução Comunista na Rússia
1941 – 1º Congresso Brasileiro  de Direito Social
1943 - CLT

Década 60-70
Revolução Verde
Desenvolvimento Sustentável

HISTÓRICO DA SUSTENTABILIDADE

37

Atuais
3º setor 
Políticas Públicas de 
Sustentabilidade

1º setor: Estado, que é o governo, representando o
uso de bens públicos para fins públicos.

2º setor: Entidades privadas que atuam em benefício
próprio e particular.

3º setor: formado por organizações privadas, sem
fins lucrativos, desempenhando ações de caráter
público.

HISTÓRICO DA SUSTENTABILIDADE

38
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Exposição :
Trabalhos em grupos -

Princípios

41

42
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MARCOS LEGAIS

43

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observando os seguintes princípios:

[...] VI. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII. Redução das desigualdades regionais e sociais.

MARCOS LEGAIS

44
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MARCOS LEGAIS

45

- ESTATUTO DA CIDADE

O Estatuto da Cidade é a denominação oficial da Lei 10.257 de 10
de julho de 2001, que regulamenta o capítulo “Política Urbana”
da CF/88.

Estabelece “normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo,
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o
equilíbrio ambiental”. (art. 1º)

Visa combinar a gestão participativa com sustentabilidade
ecológica e econômica, novo conceito de gestão urbana e
observância em proteção ambiental e solução de problemas
sociais graves.

As 10 maiores aglomerações urbanas
Área metropolitana País Estimativa oficial Ano

Tóquio Japão 37 883 000 2014

Seul Coreia do Sul 25 360 000 2013

Xangai China 25 850 000 2014

Deli Índia 21 753 486 2011

Cidade do México México 21 178 959 2014

Pequim China 21 148 000 2013

São Paulo Brasil 20 935 204 2014

Mumbai Índia 20 748 395 2011

Jacarta Indonésia 27 939 000 2010

Nova York Estados Unidos 19 949 502 2013

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi%C3%B5es_metropolitanas_por_popula%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 08/03/2015.
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Ano 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a

2030 (Previs

ão do FMI)
China

34.110.640

Estados 
Unidos

31.550.900

Índia
18.100.600

Brasil 
14.093.372

Japão
13.035.700

Rússia
7.590.100

Alemanha
7.320.500

Indonésia
5.800.000

Turquia
5.210.000

França
5.106.900

2025 (Previs

ão do FMI)

Estados 
Unidos
27.916.043

China
27.050.999

Japão
11.302.582

Índia
11.043.200

Brasil
9.331.990

Alemanha
6.085.829

Rússia
5.116.164

França
4.301.080

Indonésia
4.225.100

Reino 
Unido
4.158.985

2020 (Previs

ão do FMI)

Estados 
Unidos
22.293.100

China
19.991.803

Japão
9.010.659

Índia
6.422.900

Brasil
6.296.315

Alemanha
5.495.773

Rússia
3.920.317

França
3.702.770

Reino 
Unido
3.690.910

Indonésia
2.903.392

2015
Estados 
Unidos
17.993.100

China
10.061.803

Japão
6.379.658

Alemanha
3.856.086

Brasil
3.772.937

França
3.122.309

Rússia
3.116.523

Índia
3.109.317

Reino 
Unido
3.048.455

Itália
2.601.797

Lista das dez maiores economias do mundo por PIB nominal

47

PIB E COEFICIENTE DE GINI

O PIB (produto interno bruto) é a soma do valor
de tudo o que é produzido num determinado
lugar durante um período de tempo (mês,
trimestre, ano, etc).

O resultado é uma aproximação do tamanho da
atividade econômica.

48
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O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade
desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, e
publicada no documento "Variabilità e mutabilità"
("Variabilidade e mutabilidade" em italiano), em 1912.

Pode ser usado para qualquer distribuição embora seja
comumente utilizado para medir a desigualdade de
distribuição de renda, ou seja, a diferença entre os
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.

49

Este índice varia entre zero (nenhuma desigualdade) e um
(desigualdade máxima), ou seja, quanto maior o Índice de
GINI, maior a desigualdade.

Um PIB alto não significa um bom Índice de GINI.

O Brasil tem um dos maiores PIB do mundo, mas seu
Coeficiente de GINI ainda é alto se comparado a países
considerados desenvolvidos.

50
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Dados de 2012.

53

A onda de crimes nas áreas metropolitanas impulsiona
uma próspera indústria de proteção e segurança, que
fatura bilhões.

Sequestros e assaltos a banco atuam como poderosos
estimulantes dos negócios das companhias de seguro,
aumentando o PIB.(...)

Quanto mais degradados são os recursos naturais, maior o
crescimento do PIB, contrariando princípios básicos da
contabilidade, ao considerar o produto da depredação
como renda corrente.(...)

54
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Estudo do World Resource Institut, de Washington, D.C.,
sobre o crescimento “milagroso” da Indonésia, de anos
atrás, revelou seu caráter ilusório e depredador.

Devastando florestas, exaurindo solos e riquezas minerais
não renováveis, alimentou o boom de crescimento, gerando
fortunas incalculáveis e miséria de milhões,
simultaneamente.

Fonte: RATTNER, Henrique. In: MOISÉS, Helvio. O Município-Rede - Planejamento, desenvolvimento

político e sustentabilidade. Resumo de artigo sob o mesmo título, publicado em O município no século

XXI: cenários e perspectivas, pela FPFL-CEPAM, São Paulo, 1999.

55
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) é
uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu
grau de "desenvolvimento humano" e para ajudar a classificar os
países como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto),
em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e alto) e
subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo).

A estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida
ao nascer, educação e PIB (PPC) per capita (como um indicador
do padrão de vida) recolhidos em nível nacional.

Cada ano, os países membros da ONU são classificados de
acordo com essas medidas. O IDH também é usado por
organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de
entidades subnacionais como estados, cidades, aldeias, etc.

58
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Dados de 2011.
Fonte: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-melhora-indice-de-desenvolvimento-humano-mas-ritmo-de-evolucao-diminui,793677. 
Acesso: 08/03/2015

59
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Vídeo 02 :
Exibição do documentário: Carne e Osso 

(Globo News)

62

Vídeo 02 :
Documentário: Carne e Osso (Globo News)
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ATIVIDADE EM GRUPO

63

.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPO

64

.
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Organizações privadas, sem fins 
lucrativos, cuja atuação é dirigida 
a finalidades coletivas ou públicas

Fischer, R.M (2002)

66
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O que é o Terceiro Setor? - IDENTIDADES

Associação

Entidade de
Base

OSC
OSFL

Fundação

Movimento
Social

OSCIP

Entidade
Filantrópica

Instituto

ONG

67

Terceiro Setor no Brasil

Mercado

Terceiro
Setor

Estado

Entre Terceiro Setor e Mercado:
Fundações de Empresas
Projetos sociais operados 
diretamente

por empresas
Câmaras de comércio
Entidades de benefício privado
Sindicatos
Cooperativas

Entre Terceiro Setor e Estado:
Fundações de Apoio
Sindicatos
Organizações Sociais
Sistema “S” - SENAI, SENAC, SESI, etc. 
Outras entidades privadas, sem fins

lucrativos, estabelecidas pelo poder público

Terceiro Setor:
Associações culturais,

educacionais, assistenciais,
esportivas, etc.
Fundações Privadas
Movimentos Sociais 

Organizados
ONGs

68
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Questão: 
Seria o 3º Setor a solução?

69

70

Vídeo 03 :
Exibição de trechos do filme: “Quanto 

vale ou é por quilo?”
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Vídeo 03 :
Filme: “Quanto vale ou é por quilo?”
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Vídeo 04 :
Sustentabilidade na gestão das cidades

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

74
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Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
É um programa que busca incorporar os princípios da

responsabilidade socioambiental nas atividades da Administração

Pública, através do estímulo a determinadas ações que vão, desde

uma mudança nos investimentos, compras e contratações de

serviços pelo governo, passando pela sensibilização e capacitação

dos servidores, pela gestão adequada dos recursos naturais

utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da

qualidade de vida no ambiente de trabalho.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

75

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

Eixos da A3P

76
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1. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos

Usar racionalmente os recursos naturais e bens públicos implica em
usá-los de forma econômica e racional evitando o seu desperdício.
Este eixo engloba o uso racional de energia, água e madeira além
do consumo de papel, copos plásticos e outros materiais de
expediente.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

77

Eixos da A3P

2. Gestão adequada dos resíduos gerados

A gestão adequada dos resíduos passa pela adoção da política
dos 5R´s: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar.
Dessa forma deve-se primeiramente pensar em reduzir o
consumo e combater o desperdício para só então destinar o
resíduo gerado corretamente.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

78
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3. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho

A qualidade de vida no ambiente de trabalho
visa facilitar e satisfazer as necessidades do
trabalhador ao desenvolver suas atividades na
organização através de ações para seu
desenvolvimento pessoal e profissional.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

79

4. Sensibilização e Capacitação

A sensibilização busca criar e consolidar a consciência
cidadã da responsabilidade socioambiental nos
servidores. O processo de capacitação contribui para o
desenvolvimento de competências institucionais e
individuais fornecendo oportunidade para os servidores
desenvolverem atitudes para um melhor desempenho
de suas atividades.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

80
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5. Licitações Sustentáveis

A administração pública deve promover a
responsabilidade socioambiental das suas compras.
Licitações que levem à aquisição de produtos e serviços
sustentáveis são importantes não só para a conservação
do meio ambiente mas tendem a apresentar uma
melhor relação custo/benefício, a médio ou longo prazo,
quando comparadas às que se valem apenas do critério
de menor preço.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

PRÊMIOS DA AGENDA AMBIENTAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos:

a) Identificar e reconhecer as iniciativas implementadas no 
âmbito da administração pública que contribuam para  a                                       
sustentabilidade;   

b) Estimular a implementação de iniciativas inovadoras de
gestão socioambiental que contribuam para a melhoria
do ambiente organizacional e do meio ambiente;
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

PRÊMIOS DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Objetivos:

c) Compartilhar informações que sirvam de inspiração ou
referência para iniciativas de outras instituições; e

d) Encorajar e recompensar as instituições que possuem
compromisso na implementação da A3P.

83

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

EXEMPLO: Prêmio A3P para projeto da PMV (2012)

Categoria: Uso Sustentável dos Recursos Naturais
Projeto “Vitória Sustentável”

Em novembro de 2012, o Programa Vitória
Sustentável foi o grande vencedor do 4º Prêmio
Melhores Práticas da Agenda Ambiental de
Administração Pública – A3P, do Ministério do
Meio Ambiente.

O resultado foi divulgado durante o 7º Fórum da
A3P, na Universidade dos Correios, em Brasília
(DF).

84
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE
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Instituído por decreto, o Programa Vitória
Sustentável contempla cinco áreas temáticas:

- eficiência energética,
- água,
- coleta seletiva,
- materiais de almoxarifado e
- licitações sustentáveis.

O objetivo é fazer com que as secretarias tratem os
temas com ações concretas.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE
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Dentre as ações do Programa Vitória Sustentável,
está a campanha interna "Adote sua Caneca", cuja
meta é reduzir em 85% o consumo de copos
descartáveis de 200 ml.

Outras atividades desenvolvidas entre os servidores
referem-se à adoção da coleta seletiva e da impressão
frente e verso no ambiente do trabalho, além do uso de
papel reciclado.
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE

87

Algumas atitudes do Programa Vitória Sustentável
que podem ser adotadas no ambiente de trabalho:

- troque o copo descartável pela caneca reutilizável;
- utilize a impressora somente quando indispensável;
- reutilize impressões para rascunho;
- use apenas duas toalhas de papel para secar as

mãos;
- mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes;
- apague as luzes ao sair de um ambiente; desligue

o monitor do computador antes de se ausentar por
mais de 15 minutos.

TEXTO 01:

Avanços e limites da sustentabilidade social

88



26/05/2017

45

89

Eixos da Plataforma Cidades Sustentáveis

90

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

Os 12 eixos do Programa Cidades Sustentáveis - PCS
estão inspirados nos compromissos de Aalborg
(Dinamarca), um pacto político com o desenvolvimento
sustentável que já foi assinado por mais de 650
municípios, principalmente europeus.

Os compromissos consideram a participação da
comunidade local na tomada de decisões, a economia
urbana preservando os recursos naturais, a equidade
social, o correto ordenamento do território, a mobilidade
urbana, o clima local e mundial e a conservação da
biodiversidade, entre outros aspectos relevantes.
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Eixos da Plataforma Cidades Sustentáveis
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PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

Diante das diferenças entre as realidades brasileira e
europeia, foram agregados dois novos eixos
temáticos:

"Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de
Vida" e "Cultura para a Sustentabilidade".

Assim como, pela mesma razão, foram feitas outras
mudanças em itens dos compromissos propostos.

EIXOS

92

1. GOVERNANÇA: Fortalecer os processos de decisão com a
promoção dos instrumentos da democracia participativa.

2. BENS NATURAIS COMUNS: Assumir plenamente as
responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o acesso
equilibrado aos bens naturais comuns.

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS
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EIXOS

93

3. EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ: Promover
comunidades inclusivas e solidárias.

4. GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE: Implementar uma
gestão eficiente que envolva as etapas de planejamento, execução e
avaliação;

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

5. PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO: Reconhecer
o papel estratégico do planejamento e do desenho
urbano na abordagem das questões ambientais, sociais,
econômicas, culturais e da saúde para benefício de
todos.
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6. CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE: Desenvolver
políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade
cultural, o pluralismo e a defesa do patrimônio natural,
construído e imaterial, ao mesmo tempo em que
promovam a preservação da memória e a transmissão das
heranças naturais, culturais e artísticas, assim como
incentivem uma visão aberta de cultura, em que valores
solidários, simbólicos e transculturais estejam ancorados
em práticas dialógicas, participativas e sustentáveis;

7. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA:
Integrar na educação formal e não formal valores e habilidades para
um modo de vida sustentável e saudável.

8. ECONOMIA LOCAL, DINÂMICA, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL: Apoiar e
criar as condições para uma economia local, dinâmica e criativa, que
garanta o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente.
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9. CONSUMO RESPONSÁVEL E OPÇÕES DE ESTILO DE VIDA: Adotar e
proporcionar o uso responsável e eficiente dos recursos e incentivar
um padrão de produção e consumo sustentáveis.

10. MELHOR MOBILIDADE, MENOS TRÁFEGO: Promover a mobilidade
sustentável, reconhecendo a interdependência entre os transportes, a
saúde, o ambiente e o direito à cidade.

97

11. AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE: Proteger e promover a saúde e
o bem-estar de nossos cidadãos.

12. DO LOCAL PARA O GLOBAL: Assumir as responsabilidades
globais pela paz, justiça, equidade, desenvolvimento sustentável,
proteção ao clima e à biodiversidade.

98
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PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

99

Cidades participantes: 252 em todos os estados
brasileiros.

ES: Vitória, Cariacica e Mantenópolis

Em 2016 assinaram a Carta Compromisso do PCS:

Os seguintes prefeitos capixabas:
- Jones Cavaglieri – Aracruz
- Luciano Rezende – Vitória
- Eduardo Zanotti - Ibiraçu

100

Vídeo 05 :
Programa Cidades Sustentáveis
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PRÊMIO CIDADES SUSTENTÁVEIS 2016 – 2ª Edição

101

O Prêmio Cidades Sustentáveis, de abrangência nacional,
tem como objetivo reconhecer políticas públicas inovadoras,
bem-sucedidas nas cidades brasileiras que já demonstrem
resultados concretos, baseados em indicadores.

Bens Naturais Comuns - Realização: Programa Cidades
Sustentáveis

Criança - Realização: Programa Cidades Sustentáveis
e Instituto Alana

Cultura - Realização: Programa Cidades Sustentáveis e Apoio
técnico: SESC São Paulo

PRÊMIO CIDADES SUSTENTÁVEIS 2016 – 2ª Edição

102

Educação para a Sustentabilidade - Realização: Programa
Cidades Sustentáveis e Cenpec - Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária

Esporte - Realização: Programa Cidades Sustentáveis
e Atletas pelo Brasil

Governança - Realização: Programa Cidades Sustentáveis
e Escola de Governo

Mobilidade - Realização: Programa Cidades Sustentáveis
e ITDP - Instituto de Políticas de Transporte &
Desenvolvimento

Saúde- Realização: Programa Cidades Sustentáveis
e Instituto Saúde e Sustentabilidade
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BOAS PRÁTICAS NO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

103

O Programa Cidades Sustentáveis disponibiliza casos
exemplares e referências nacionais e internacionais de
excelência para a melhora integrada dos indicadores das
cidades.

O objetivo das Boas Práticas é inspirar ações de
gestores públicos, empresas e outras instituições para a
construção de cidades mais justas, democráticas e
sustentáveis.

Para formar o banco de dados é feita uma pesquisa, da
qual são extraídas práticas que já produziram resultados
concretos na busca da sustentabilidade urbana.

BOAS PRÁTICAS NO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS
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Belo Horizonte tornou-se referência nacional na
instalação do coletor solar para aquecimento de água e
destaque mundial em números de edificações
existentes com a aplicação da tecnologia.

Essa visibilidade trouxe à cidade o título de Capital
Nacional de Energia Solar.
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BOAS PRÁTICAS NO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

105

O IPTU Verde é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador para
incentivar os empreendimentos imobiliários a contemplarem a
sustentabilidade em suas construções.

Para isso, oferece descontos no IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), de acordo com uma pontuação
estabelecida pelo Programa de Certificação Sustentável, que
varia entre bronze, prata ou ouro.

BOAS PRÁTICAS NO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS
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Os espaços verdes e a preservação da natureza são
prioridades na cidade francesa de Lyon há mais de 10
anos.

Com uma política ativa de recuperação dos espaços
urbanos e ampliação das áreas verdes, os gestores
públicos visam garantir melhor qualidade de vida para os
moradores do município.
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BOAS PRÁTICAS NO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

107

.Em Oslo, capital da Noruega, o biogás é produzido a partir
do esgoto e dos resíduos orgânicos provenientes das
casas. Quando os resíduos são transformados em biogás,
passam a ser utilizados como combustível nos
transportes.

O Biogás é neutro para o clima e já está sendo usado
para abastecer mais de 100 veículos pesados,
principalmente caminhões de lixo, e 87 ônibus.

“Avenida Congestionada”

108
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LICITAÇÕES

SUSTENTÁVEIS

109

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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DECRETO 2830-R, 19 de agosto de 2011: dispõe sobre critérios e
especificações para aquisição de bens e serviços com vista ao
consumo sustentável pela Administração Pública direta e indireta,
autárquica e fundacional.

Art. 1º. ... deverão participar do desenvolvimento e implementação de
políticas de uso racional de energia elétrica e de água, bem como
aquisição de bens e serviços sustentáveis.

Obras: promoção da ventilação natural; aproveitamento da iluminação
natural; eficiência energética; emprego de materiais e equipamentos
reciclados;

Bens: constituído de material reciclado, atóxico e biodegradável;
rotulagem ambiental da ABNT; PROCEL; logística reversa;

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS

113

Art. 7º - A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos –
SEGER disponibilizará um espaço específico no sítio de Compras
Governamentais do Estado do Espírito Santo
(www.compras.es.gov.br) para divulgação de:

I – Lista de bens, serviços e obras contratados com base em requisitos
de sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da
administração pública estadual;

II – Banco de editais sustentáveis;

III – boas práticas de sustentabilidade ambiental.

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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Art. 8º - Fica atribuída às Secretarias de Estado de Gestão e
Recursos Humanos – SEGER, de Transporte e Obras Públicas –
SETOP, e Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, a
responsabilidade de criação de ferramentas e instrumentos
que cuja aplicação esteja voltada para práticas de
sustentabilidade ambiental.

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS

115

A decisão de se realizar uma licitação sustentável não
implica, necessariamente, em maiores gastos de recursos
financeiros. Nem sempre a proposta vantajosa é a de menor
preço e deve-se considerar no processo de aquisição de
bens e contratações de serviços dentre outros aspectos os
seguintes:

a) Custos ao longo de todo o ciclo de vida;
b) Compras compartilhadas;
c) Redução de impactos ambientais e problemas de saúde;
d) Desenvolvimento e Inovação.

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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Exemplos:

2011 – Agência Nacional de Cinema iniciou um pregão eletrônico
para compra sustentável compartilhada (10 órgãos e 5 itens
com atributos de sustentabilidade), economia de 50%;

2012 – 20 órgãos e 50 itens de almoxarifado com economia de
R$ 723.263,78.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
Inmetro, estuda graus de sustentabilidade para os produtos
mais comprados pelo poder público.

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS

O Conselho Superior da
Justiça do Trabalho - CSJT
lançou em março de 2014 a
segunda edição do Guia de
Contratações Sustentáveis
da Justiça do Trabalho,
revisada, atualizada e
ampliada pelo Fórum
Permanente de
Contratações Sustentáveis
da Justiça do Trabalho.
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Aquisição de Bens:
• Preferência à aquisição de produtos constituídos no todo ou

em parte por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis,
conforme ABNT NBR – 15.448-1 e 15.448-2;

Material de Expediente e de Gráfica:
• As aquisições de produtos oriundos da madeira devem

observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável
em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011,
utilizada pelo CERFLOR, ou com o padrão FSC-STD-40-004 V2-
1.

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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Material de Limpeza e Higiene:
• Materiais menos agressivos ao meio ambiente, preferencialmente 

concentrados, devendo ser observados os critérios de eficiência e 
segurança, comprovados junto a ANVISA;

Gêneros Alimentícios:
• Preferencialmente orgânicos, com selo “Produto Orgânico Brasil” do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 
(SISORG);

Máquinas e Produtos Consumidores de Energia:
• menor consumo e maior eficiência energética; lâmpadas LED.

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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Pilhas e Baterias:
• Pilhas e baterias devem conter, no corpo do produto e/ou em sua

embalagem, advertências quanto aos riscos à saúde humana e ao
meio ambiente; e informação sobre a necessidade de, após seu
uso, serem devolvidos aos revendedores ou à rede de assistência
técnica autorizada; conforme o art. 14, art. 16 e anexo I da
Resolução CONAMA Nº 401 de 4 de novembro de 2008.

Veículos Leves:
• maior eficiência energética e menor consumo de combustível

dentro de cada categoria, em conformidade com os requisitos
constantes no Regulamento de Avaliação da Conformidade para
Veículos Leves de Passageiros e Comerciais Leves

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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Serviços:
• Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e

matérias-primas de origem local para execução dos serviços;

• Realizar programa interno de treinamento de seus empregados
visando à adoção de práticas para redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água, redução de produção de resíduos
sólidos e coleta seletiva;

• Incluir cláusula sobre coleta seletiva, de acordo com a política
socioambiental do órgão, em observância ao Decreto n°
5.940/2006, bem como sobre obrigação de proceder ao
recolhimento do óleo usado, que deverá ser destinado à
reciclagem, com a total proibição de que este seja despejado na
rede de esgoto (serviço de restaurante);

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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Exemplos:

São Paulo – todos os órgãos estaduais são obrigados a ter comissões
de compras sustentáveis, pelo Decreto Estadual 53.336/2008, e
reportar as ações através de relatórios.

Hoje, o catálogo de responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente de São Paulo, possui 124 mil itens que orientam os
gestores nas licitações, destes, 550 têm selo socioambiental
estadual. R$ 250.000.000,00 é o valor anual de compras
sustentáveis.

Minas Gerais, destaca-se o asfalto de borracha obtido através de pneus
usados, com durabilidade 30% maior e proporcionou uma
economia de R$ 100.000.000,00 para estado entre 2007 e 2011.

LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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Vídeo 06 :
Gestores participam de 

capacitação
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“A Ponte”
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Vídeo 07 :
Exibição do filme “Wall-e”
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OBRIGADA!

mariza@fsjb.edu.br
mg9398@yahoo.com.br

(27) 99822 2362
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