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Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano - PNDU

c.1.1) informação
c.1.2) planejamento
c.1.3) gestão
c.1.4) governança
c.1.5) financiamento
c.1.6) projetos e obras



O processo participativo

1 OFICINA NACIONAL E 5 REGIONAIS 14 CONFERÊNCIAS LIVRES

605 
participantes

500 
participantes

14
organizações de 
8 UFs

225
organizações de 
27 UFs



GRUPOS CHAVE

• Governos municipais e estaduais

• Órgãos nacionais

• Associações de municípios

• Associações de estados

• Academia

• Sociedade Civil

• Entidades profissionais

• Instituições de financiamento e fomento 

• Público Geral

O processo participativo



Os ODUS

Os Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ODUS) são uma “agenda da política”, isto é, uma 

visão compartilhada de futuro para as cidades brasileiras. 

Com os propósitos de:

o comunicar essa agenda de forma clara e sintética para todas as pessoas e organizações envolvidas 
na sua implementação;

o auxiliar governos municipais e estaduais a estabelecerem suas próprias agendas, em conjunto com 
a sociedade e de acordo com suas realidades;

o estabelecer um quadro de referência para o que o país possa monitorar gargalos e avanços na 
implementação dessa agenda nacional. 



Os ODUS

Os ODUS explicitam 
visões de futuro urbano 
compartilhadas 

A PNDU organiza a ação 
pública no território, 
considerando seus diferentes 
níveis e agentes

Se imaginamos os ODUS como faróis, podemos imaginar a PNDU como um conjunto de instrumentos de 

navegação para chegar até eles



Dimensões de sustentabilidade da PNDU

Socioculturais 

Econômico-
financeiras

Urbano-
ambientais 

Político-
institucionais



Conheça os ODUS



HORIZONTE VISÍVEIS: 

1.1 Os municípios brasileiros possuem instrumentos 
efetivos e adaptados ao seu contexto para a 
implementação local do Direito à Cidade e da função 
social da cidade e da propriedade
1.2 A participação pública e a gestão democrática da 
cidade são princípios presentes e efetivos na formulação 
de planos, políticas públicas e programas municipais
1.3 Os diversos atores e entes, liderados pelos 
municípios, promovem um desenvolvimento urbano 
sustentável para a inclusão social e erradicação da 
pobreza
1.4 O direito à habitação adequada, digna, acessível e 
bem localizada está no centro da política urbana



Horizonte visível: 

1.1 Os municípios brasileiros possuem instrumentos efetivos e 
adaptados ao seu contexto para a implementação local do 
Direito à Cidade e da função social da cidade e da 
propriedade

Caminhos possíveis:

• 1.1.1. Construir, consolidar e tornar públicas base de dados e 
plataformas de diagnósticos atualizadas das desigualdades
socioespaciais com foco em territórios e populações vulneráveis, 
incluindo informações sobre moradia digna, acesso a oportunidades, 
serviços e equipamentos urbanos.  

• 1.1.2. Desenvolver planos diretores municipais com instrumentos que 
façam cumprir efetivamente a função social da cidade e da propriedade, 
que combatam a especulação imobiliária e que sejam elaborados de 
modo democrático, dando voz às minorias

• 1.1.3. Articular o orçamento público e o planejamento urbano municipal 
de modo a priorizar os investimentos municipais nas áreas periféricas, 
vulneráveis e/ou carentes de oportunidades de serviços e equipamentos
públicos



Horizonte visível: 

1.1 Os municípios brasileiros possuem instrumentos efetivos e 
adaptados ao seu contexto para a implementação local do 
Direito à Cidade e da função social da cidade e da 
propriedade

Caminhos possíveis:

• 1.1.4. Implementar instrumentos tributários e urbanísticos, incluindo
instrumentos com foco na captura da valorização imobiliária, adequados
à realidade local do município e em acordo com a capacidade
institucional e de gestão municipal

• 1.1.5. Criar mecanismos de monitoramento dos planos e instrumentos
urbanísticos, através de ferramentas de geoprocessamento e incluindo a 
padronização de sistemas, dados e informações cartográficas, 
permitindo a revisão, complementação e compatibilização da legislação
de uso do solo nas três esferas de governo e apoiando o planejamento
multiescalar e multisetorial. 

• 1.1.6. Criar indicadores para monitorar o acesso a equipamentos
urbanos básicos, ao transporte público de qualidade, à moradia digna, a 
oportunidades de emprego e espaços de convivência e expressão
cultural para as pessoas. 



Horizonte visível: 

1.2 A participação pública e a gestão democrática da cidade 
são princípios presentes e efetivos na formulação de planos, 
políticas públicas e programas municipais

Caminhos possíveis:

• 1.2.1. Implementar processos de planejamento e gestão transparentes e 
com ampla participação popular em todas as suas etapas, através de 
uma gestão compartilhada e permanente com a sociedade civil, 
garantindo a participação social e democrática no processo decisório de 
desenvolvimento urbano

• 1.2.2. Criar mecanismos de participação ativa da população nas
transformações das cidades, considerando as diversas perspectivas e 
com foco na redução da desigualdade socioeconômica refletida no 
território, garantindo a equidade social e territorial de direitos e 
oportunidades a todas as pessoas. 

• 1.2.3. Realizar um planejamento coordenado e multisetorial incluindo
atores das escalas local, municipal e supramunicipal, garantindo
representatividade de participação e inclusão em todas as etapas de 
construção de políticas públicas urbanas



Horizonte visível: 

1.2 A participação pública e a gestão democrática da cidade 
são princípios presentes e efetivos na formulação de planos, 
políticas públicas e programas municipais

Caminhos possíveis:

• 1.2.4. Estabelecer formatos institucionalizados de participação pública
na formulação de politicas e programas nacionais de desenvolvimento
urbano (e.g. Conselhos, Conferencias, Rede de Desenvolvimento Urbano
Sustentável, etc.) 

• 1.2.5. Garantir transparência em todos os processo públicos de 
desenvolvimento urbano e garantir o direto de acesso à informação. 

• 1.2.6. Mobilizar e incentivar o desenvolvimento e implementação dos 
saberes locais e tradicionais específicos de diferentes segmentos da 
sociedade, pessoas e instituições através de participação comunitária, 
fomentando a formação e organização de comunidades territoriais e de 
bairro e a construção colaborativa e criativa para problemas urbanos
contemporâneos



Horizonte visível: 

1.3 Os diversos atores e entes, liderados pelos municípios, 
promovem um desenvolvimento urbano sustentável para a 
inclusão social e erradicação da pobreza

Caminhos possíveis:

• 1.3.1. Incentivar a cooperação institucional entre os diferentes entes
federativos para uma gestão multiescalar, garantindo a interrelação das 
políticas locais, municipais, metropolitanas e regionais, fomentando a 
colaboração técnica e política, e aprimorando as capacidades estatais

• 1.3.2. Desenvolver planos locais de desenvolvimento econômico, com 
propostas claras e efetivas que criem oportunidades, especialmente nos
territórios vulneráveis e carentes de empregos formais

• 1.3.3. Promover a economia solidária, estimulando a adoção de práticas
de economia circular, garantindo sustentabilidade e retorno social para 
as ações locais e promovendo a geração de renda e cadeias produtivas
sustentáveis

• 1.3.4. Desenvolver programas de investimento em redes de infraestrura
urbana e serviços básicos de qualidade para suprir a carência de 
territórios vulneráveis, incluindo infraestrutura digital, infraestrutura
verde e transporte coletivo de qualidade que atendam todas as pessoas



Horizonte visível: 

1.4 O direito à habitação adequada, digna, acessível e bem 
localizada está no centro da política urbana

Caminhos possíveis:

• 1.4.1 Diagnosticar a situação dos assentamentos irregulares nos
municípios e identificar estratégias de apoio técnico e soluções para as 
questões relacionadas à habitação informal. 

• 1.4.2. Prover moradia digna e habitação de interesse social nas áreas
centrais e requalificar, reurbanizar e formalizar as áreas de ocupação
informal, favelas e periferias

• 1.4.3. Implementar efetivamente instrumentos urbanísticos de captura
de valorização imobiliária articulados a fundos de desenvolvimento
urbano e habitacionais, aliados à promoção de habitação de interesse 
social em lugares bem localizados e com infraestrutura disponível, 
incluindo promoção da regularização fundiária e urbanização dos 
assentamentos precários



HORIZONTE VISÍVEIS: 

8.1 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
promovendo a gestão democrática e o desenvolvimento 
urbano sustentável

8.2 Governança digital interfederativa e municipal plena

8.3 Dados e conhecimento aperfeiçoado pela e para a 
cidade inteligente



Horizonte visível: 

8.1 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
promovendo a gestão democrática e o desenvolvimento 
urbano sustentável

Caminhos possíveis:

• 8.1.1. Contar com as TIC para valorar e valorizar os serviços urbanos, os 
serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais, ao mesmo tempo em 
que deve haver um esforço para ressignificar os espaços públicos (de uso 
coletivo) e priorizar as soluções baseadas na natureza (SbN).

• 8.1.2. Usar TIC para promover e potencializar cooperações 
interfederativas para implantar, gerir e operar bases de dados, sistemas 
digitais e outras soluções urbanas relacionadas ao cumprimento das 
funções públicas de interesse comum.

• 8.1.3. Usar TIC para ampliar a transparência e o caráter democrático das 
decisões sobre os principais investimentos urbanos e de 
(re)ordenamento territorial, priorizando aqueles previstos nos planos 
diretores municipais e planos de desenvolvimento urbano integrados.

• 8.1.4. Poder Público deve mobilizar e promover a ampliação das 
condições de participação de forma contínua e ajustada às condições 
locais, mantendo a possibilidade de participação presencial, 
considerando as condições de exclusão digital.



Horizonte visível: 

8.1 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
promovendo a gestão democrática e o desenvolvimento 
urbano sustentável

Caminhos possíveis:

• 8.1.5. Reconhecer o acesso à internet como um direito da mesma 
natureza do direito à infraestrutura urbana básica. 

• 8.1.6. Viabilizar a instalação e a manutenção da infraestrutura para 
inclusão digital de todas as pessoas, direcionando apoio às regiões com 
maior carência e às áreas municipais com baixa conectividade.

• 8.1.7. Gerar oportunidades de trabalho digno pelo cooperativismo por 
meio de TIC e plataformas interoperáveis.

• 8.1.8. Implementar soluções urbanas sustentáveis (especialmente de 
interesse socioambiental), por meio de plataformas interoperáveis.



Horizonte visível: 

8.2 Governança digital interfederativa e municipal plena

Caminhos possíveis:

• 8.2.1. Criar e associar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
(PNDU) e o Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento 
Urbano (SNIDU). 

• PNDU e SNIDU devem incorporar estratégias de articulação das políticas 
urbanas setoriais, num sistema de governança multinível, além de contar 
com estrutura institucional adequada para atuar em âmbito nacional.

• 8.2.3. Usar TIC para instituir e manter cadastro territorial multifinalitário 
(CTM), inclusive por meio de programa nacional que inclua o apoio aos 
entes subnacionais para a capacitação de agente públicos, a 
modernização tecnológica e a criação ou atualização de cadastro 
municipal.

• 8.2.4. Pactuar nacionalmente um modelo de cadastro municipal.

• 8.2.5. Desenvolver e apoiar o uso de plataformas interoperáveis (com 
“protocolo aberto”), em especial para melhor prestar os serviços 
urbanos, principalmente aqueles considerados básicos.

• 8.2.6. Usar TIC para ampliar a resiliência urbana por meio do 
planejamento urbano participativo e de investimentos prioritários para a 
mitigação de riscos sociais e ambientais.



Horizonte visível: 

8.3 Dados e conhecimento aperfeiçoado pela e para a cidade 
inteligente

Caminhos possíveis:

• 8.3.1. Promover a governança de dados, definindo com precisão os 
direitos sobre a propriedade e as condições para usar dados na 
contratação dos serviços urbanos, especialmente os de natureza pública 
ou de interesse social.

• 8.3.2. Prezar pela integridade e confiabilidade de sistemas operacionais 
e na segurança e adequação cultural dos aplicativos utilizados na 
prestação dos serviços urbanos, especialmente os de natureza pública 
ou de interesse social.

• 8.3.3. Viabilizar o acesso à internet de qualidade em todas as escolas 
públicas de Educação Básica (prioritariamente as de ensino 
fundamental), disponibilizando equipamentos de informática 
necessários e criando condições institucionais necessárias à gestão das 
demandas relacionadas à área de informática.



Horizonte visível: 

8.3 Dados e conhecimento aperfeiçoado pela e para a cidade 
inteligente

Caminhos possíveis:

• 8.3.4. Estimular processos de capacitação e aprendizagem em 
tecnologias digitais para a comunidade escolar, especialmente, 
desenvolvendo ações para o letramento digital de educadores.

• 8.3.5. Promover o conhecimento científico de ponta e a capacitação de 
alto nível, de forma contínua, especialmente através do incentivo a 
linhas de pesquisa e bolsas de fomento que favoreçam estudos sobre o 
desenvolvimento urbano sustentável no contexto da transformação 
digital.



HORIZONTE VISÍVEIS: 

10.1 Espaços urbanos construídos e naturais (re)conhecidos 
com dados e informações atualizados e disponíveis
10.2 Planejamento e gestão promovendo espaços urbanos 
acolhedores e seguros
10.3 Equipamentos e serviços essenciais ao cuidado 
implantados e em funcionamento
10.4 Espaços urbanos acessíveis, diversos, seguros e verdes
10.5 Escolas reconhecidas como centralidades urbanas, 
articuladoras de infraestruturas, espaços e equipamentos 
públicos
10.6 Espaços públicos com recursos para serem criados e 
mantidos
10.7 Projetos integrados elaborados e implantados com 
inspiração em espaços livres e verdes, com qualidade, 
segurança e acessibilidade



Horizonte visível: 

10.1 Espaços urbanos construídos e naturais (re)conhecidos 
com dados e informações atualizados e disponíveis

Caminhos possíveis:

• 10.1.1. Mapear e atualizar constantemente dados quantitativos e 
qualitativos sobre os espaços públicos nas áreas urbanas e rurais.

• 10.1.1.a Levantar localização, dimensões, tipo material O mapeamento 
deve e o estado de conservação dos elementos construídos, como pisos 
e mobiliários.

• 10.1.1.b Levantar localização, tipos, espécies e a qualidade dos 
elementos naturais (qualidade da água e do ar, estado de saúde da flora, 
entre outros).

• 10.1.1.c Levantar a existência de elementos e espaços de valor simbólico 
ou patrimonial.

• 10.1.1.d Pesquisar a percepção de pessoas diversas sobre aspectos como 
conforto, segurança e acessibilidade.



Horizonte visível: 

10.1 Espaços urbanos construídos e naturais (re)conhecidos 
com dados e informações atualizados e disponíveis

Caminhos possíveis:

• 10.1.2. Integrar o mapeamento com o cadastro municipal, em especial o 
cadastro territorial multifinalitário (CTM).

• 10.1.3. Mapear e atualizar constantemente dados sobre os 
equipamentos públicos, em especial aqueles que fazem parte das tarefas 
da economia do cuidado, com localização, tipo, quantidade de pessoas 
atendidas e abrangência de atendimento por bairros.

• 10.1.4. Realizar periodicamente o diagnóstico dos espaços e 
equipamentos públicos, considerando todos os aspectos necessários.



Horizonte visível: 

10.2 Planejamento e gestão promovendo espaços urbanos 
acolhedores e seguros

Caminhos possíveis:

• 10.2.1. Definir o conceito dos termos “espaços públicos” e 
“equipamentos de cuidado” em normativo federal.

• 10.2.2. Elaborar e coordenar um sistema estruturante de espaços 
públicos no Plano Diretor municipal.

• 10.2.2.a Reconhecer o espaço público como elemento articulador e 
estruturante da cidade, que atua também como regulador das condições 
ambientais e de saúde da população.

• 10.2.2.b Promover a conexão de espaços livres das áreas rural e urbana 
nas escalas intramunicipal e supramunicipal, de forma articulada e em 
parceria com Municípios vizinhos.

• 10.2.2.c Integrar o sistema estruturante de espaços públicos com outros 
sistemas de estruturação urbana, como o de cuidado, de mobilidade, de 
áreas verdes, de serviços e equipamentos públicos e comunitários.



Horizonte visível: 

10.2 Planejamento e gestão promovendo espaços urbanos 
acolhedores e seguros

Caminhos possíveis:

• 10.2.2.d O sistema estruturante de espaços públicos, juntamente com os 
demais sistemas, deve servir como orientação para a elaboração de 
planos e políticas setoriais no município, como o de transporte e 
mobilidade, habitação, saneamento e defesa civil.

• 10.2.3. Vincular a criação de espaços públicos em políticas urbanas 
setoriais (habitação, transporte, gestão de risco, adaptação do clima, 
saneamento).

• 10.2.4. Reconhecer as calçadas como mínimo existencial de espaço 
público para pedestres, definindo o poder público como responsável por 
garantir o direito à calçada.

• 10.2.4.a Esse reconhecimento e atribuição devem ser registrados em 
normativos.



Horizonte visível: 

10.2 Planejamento e gestão promovendo espaços urbanos 
acolhedores e seguros

Caminhos possíveis:

• 10.2.5. Fortalecer a capacidade institucional e administrativa do Poder 
Público municipal para planejar, gerir, controlar, financiar (incluindo 
aproveitamento econômico) e garantir a sustentabilidade (econômica, 
ambiental e social) do espaço público.

• 10.2.5.a Criar instância institucional nos municípios para articular, 
planejar e executar intervenções em espaços públicos de forma 
intersetorial.

• 10.2.5.b Envolver setores como o da cultura e patrimônio, segurança 
pública, de transporte e mobilidade, de habitação e de desenvolvimento 
urbano.

• 10.2.5.c Oferecer metodologias e instrumentos para apoiar o Poder 
Público municipal e a população a propor, diagnosticar e controlar ações 
em espaços públicos, abrangendo informação, planejamento, gestão, 
governança, financiamento e obras.



Horizonte visível: 

10.2 Planejamento e gestão promovendo espaços urbanos 
acolhedores e seguros

Caminhos possíveis:

• 10.2.5.d Envolver a criação e manutenção de espaços públicos existentes 
nas metodologias e instrumentos, adequados à realidade das cidades, 
observando as tipologias da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU).

• 10.2.5.e Estipular parâmetros para a criação de espaços públicos de 
qualidade em áreas de expansão urbana, áreas vazias na cidade e áreas 
em processo de renovação urbana, considerando aspectos dos locais.

• 10.2.6. Construir uma rede para replicar e divulgar boas práticas e 
experiências bem-sucedidas de informação, planejamento, gestão, 
governança, financiamento e projetos de espaços públicos.

• 10.2.7. Promover ações diversas para incentivar a apropriação e o uso 
cotidiano do espaço público, associadas a atividades de zeladoria urbana 
com capacitação para geração de renda.



Horizonte visível: 

10.2 Planejamento e gestão promovendo espaços urbanos 
acolhedores e seguros

Caminhos possíveis:

• 10.2.7.a Apoiar intervenções pontuais, estratégicas, de menor escala e 
baixo custo que envolvam a população local (ações de acupuntura 
urbana).

• 10.2.7.b Apoiar também ações espontâneas de experiências urbanas e 
intervenções temporárias de ressignificação de espaços (urbanismo 
tático).

• 10.2.8. Garantir a participação comunitária no planejamento, na 
execução de espaços públicos novos ou a serem requalificados e na 
gestão social e cultural dos espaços.



Horizonte visível: 

10.3 Equipamentos e serviços essenciais ao cuidado 
implantados e em funcionamento

Caminhos possíveis:

• 10.3.1. Elaborar um sistema estruturante do cuidado para integrar e 
facilitar o acesso a equipamentos e serviços essenciais ao cuidado.

• 10.3.2. Planejar e definir locais que ofertem serviços para pessoas 
responsáveis pelo trabalho não remunerado do cuidado.

• 10.3.2.a Distribuir locais do cuidado de maneira equitativa pelo território 
urbano, permitindo que as pessoas cheguem a eles em até 20 minutos 
caminhando.

• 10.3.2.b Focar em serviços e atividades de formação, bem-estar e 
geração de renda para pessoas cuidadoras, especialmente para aquelas 
de grupos vulnerabilizados.

• 10.3.2.c Oferecer também atividades voltadas a crianças, pessoas idosas 
e com deficiência.

• 10.3.3. O sistema do cuidado deve ser elaborado de forma integrada 
com outros setores da administração pública, em especial aqueles que 
cuidam das pautas de gênero e raça.

• 10.3.4. O sistema de cuidado deve também ser elaborados de forma 
integrada com outras instituições e organizações não governamentais 
que trabalhem com grupos socialmente vulnerabilizados.



Horizonte visível: 

10.4 Espaços urbanos acessíveis, diversos, seguros e verdes

Caminhos possíveis:

• 10.4.1. Apoiar e promover planos, programas e projetos que tenham 
como objetivo tornar os espaços públicos seguros.

• 10.4.1.a Compreender segurança de maneira ampla, envolvendo formas 
de evitar a violência urbana, acidentes em vias e desastres.

• 10.4.1.b Considerar as distinções de vivência da violência urbana, em 
que pessoas vulnerabilizadas pela sociedade (negras, mulheres, pessoas 
pobres e pessoas com deficiência) sofrem mais violência.

• 10.4.2. Priorizar, estimular e viabilizar o uso misto em todo o território 
urbano.

• 10.4.2.a Criar centralidades com oferta de equipamentos, serviços, 
espaços verdes, de lazer e livres de construções, de forma bem 
distribuída na cidade.



Horizonte visível: 

10.4 Espaços urbanos acessíveis, diversos, seguros e verdes

Caminhos possíveis:

• 10.4.2.b Viabilizar comércio e serviços noturnos, inclusive públicos.

• 10.4.3. Priorizar os deslocamentos ativos em planos, projetos e 
investimentos em infraestrutura de mobilidade.

• 10.4.3.a Elaborar e realizar projetos conjuntos de infraestrutura 
cicloviária e calçadas, observando as leis e normativos que tratam sobre 
qualidade e acessibilidade.

• 10.4.3.b Prever e implantar rotas acessíveis e redes para ciclovias e 
calçadas.

• 10.4.4. Garantir que todas as pessoas nas cidades possam acessar 
espaços públicos com áreas verdes em um raio de proximidade para 
caminhar a pé (máximo 15 minutos).

• 10.4.4.a Criar parques lineares e corredores ecológicos, associados ou 
não a áreas de lazer.



Horizonte visível: 

10.4 Espaços urbanos acessíveis, diversos, seguros e verdes

Caminhos possíveis:

• 10.4.4.b Revitalizar e renaturalizar cursos d’água e linhas de drenagem 
naturais (linhas azuis).

• 10.4.4.c Conectar áreas verdes, praças, parques e eixos de arborização 
urbana (linhas verdes).

• 10.4.4.d Criar eixos de mobilidade verde que integrem várias formas de 
deslocamento na cidade, em especial formas não motorizadas (como 
caminhar e pedalar).

• 10.4.4.e Criar diferentes escalas de áreas verdes urbanas, favorecendo a 
conexão entre o Sistema Estruturante de Áreas Verdes: jardim, horta, 
praça, parque, floresta, entre outras.

• 10.4.5. Criar espaços públicos e revitalizar os existentes para que sejam 
democráticos, inclusivos, seguros e acessíveis para todas as pessoas.

• 10.4.5.a Priorizar grupos e territórios vulnerabilizados na sociedade.



Horizonte visível: 

10.4 Espaços urbanos acessíveis, diversos, seguros e verdes

Caminhos possíveis:

• 10.4.6. Melhorar os espaços públicos com mobiliários que usem energia 
limpa e que sejam adequados a cada território.

• 10.4.7. Construir pontos de apoio em calçadas e caminhos, 
disponibilizando equipamentos públicos e aproveitando mobiliários que 
permitam acesso livre à sombra e proteção da chuva.

• 10.4.8. Implantar e manter conservados espaços lúdicos para todas as 
idades e pessoas, com foco em territórios vulnerabilizados.

• 10.4.9. Estimular o deslocamento ativo, criando ou melhorando rotas de 
caminhabilidade.

• 10.4.9.a Incentivar rotas que sejam lúdicas, interativas, seguras e com 
informação que garanta a continuidade nos trajetos de forma simbólica 
e afetiva.

• 10.4.9.b Garantir que as rotas sejam úteis às pessoas e às suas atividades 
diárias, conectando serviços essenciais.



Horizonte visível: 

10.5 Escolas reconhecidas como centralidades urbanas, 
articuladoras de infraestruturas, espaços e equipamentos 
públicos

Caminhos possíveis:

• 10.5.1. Oferecer apoio técnico e institucional às escolas para que possam 
exercer seu potencial estratégico dentro da estrutura urbana.

• 10.5.2. Criar um ambiente educativo nos espaços públicos próximos a 
escolas.

• 10.5.3. Incentivar a apropriação desses espaços pelas comunidades 
escolares, promovendo uma educação extramuros.

• 10.5.4. Estabelecer rotas de caminhos acolhedores, seguros, verdes, 
acessíveis e inclusivos na vizinhança das escolas, que incentivem o 
encontro, a brincadeira e que a criança realize o trajeto de maneira 
autônoma.

• 10.5.5. Potencializar os espaços escolares como lugares de encontro, 
interação e lazer das comunidades, por meio de ações que estendam seu 
horário de funcionamento, como a abertura dos pátios escolares para a 
comunidade.



Horizonte visível: 

10.5 Escolas reconhecidas como centralidades urbanas, 
articuladoras de infraestruturas, espaços e equipamentos 
públicos

Caminhos possíveis:

• 10.5.1. Oferecer apoio técnico e institucional às escolas para que possam 
exercer seu potencial estratégico dentro da estrutura urbana.

• 10.5.2. Criar um ambiente educativo nos espaços públicos próximos a 
escolas.

• 10.5.3. Incentivar a apropriação desses espaços pelas comunidades 
escolares, promovendo uma educação extramuros.

• 10.5.4. Estabelecer rotas de caminhos acolhedores, seguros, verdes, 
acessíveis e inclusivos na vizinhança das escolas, que incentivem o 
encontro, a brincadeira e que a criança realize o trajeto de maneira 
autônoma.

• 10.5.5. Potencializar os espaços escolares como lugares de encontro, 
interação e lazer das comunidades, por meio de ações que estendam seu 
horário de funcionamento, como a abertura dos pátios escolares para a 
comunidade.



Horizonte visível: 

10.6 Espaços públicos com recursos financeiros para serem 
criados e mantidos

Caminhos possíveis:

• 10.6.1. Buscar fontes e estratégias inovadoras de financiamento e adotar 
estratégias tributárias e financeiras de recuperação de mais valias 
urbanísticas, tais como impostos, contribuição de melhoria e tarifas.

• 10.6.1.a Definir no Plano Diretor municipal as estratégias para patrocinar 
projetos de criação, recuperação e manutenção de espaços públicos.

• 10.6.1.b Buscar financiamento em parcerias interfederativas, 
interinstitucionais, com o setor privado e a sociedade civil.

• 10.6.2. Estimular mecanismos para estabelecer contrapartida e cobrar 
pelo uso e aproveitamento econômico e comercial de infraestrutura 
urbana, espaços públicos e mobiliários urbanos.

• 10.6.2.a Cobrar empresas e pessoas usuárias de transporte individual, 
para financiar o desenvolvimento urbano sustentável.

• 10.6.3. Estabelecer parcerias entre a população local, instituições 
privadas, poder público e sociedade civil organizada para realizar ações 
de experimentação urbana e projetos-piloto de intervenções (urbanismo 
tático).

• 10.6.4. Levantar boas práticas e apoiar iniciativas pilotos de 
financiamento de espaços públicos.



Horizonte visível: 

10.7 Projetos integrados elaborados e implantados com 
inspiração em espaços livres e verdes, com qualidade, 
segurança e acessibilidade

Caminhos possíveis:

• 10.7.1. Garantir proporções entre espaços livres e construídos de forma 
a respeitar as escalas humanas, dando conforto a quem usa e circula 
pelos espaços públicos.

• 10.7.2. Valorizar e dar destaque aos espaços livres de construções, 
dando segurança e garantindo que as áreas públicas existentes e 
previstas sejam adequadas a todas as pessoas.

• 10.7.3. Elaborar projetos integrados para qualificar os espaços públicos 
das áreas urbana e rural. O objetivo deve ser manter a qualidade, a 
segurança e a acessibilidade mínima para todas as pessoas nesses 
espaços.

• 10.7.4. Apoiar planos, programas e projetos que estimulem as pessoas a 
reduzirem a velocidade de deslocamento, independente do modo de 
locomoção.



Horizonte visível: 

10.7 Projetos integrados elaborados e implantados com 
inspiração em espaços livres e verdes, com qualidade, 
segurança e acessibilidade

Caminhos possíveis:

• 10.7.4.a Seguir as orientações de órgãos especializados para adotar as 
velocidades mais seguras e adequadas ao ambiente urbano e a cada via.

• 10.7.4.b Promover projetos com desenhos urbanos que incentivem as 
pessoas a pararem e permanecerem em espaços públicos.

• 10.7.5. Usar inovação e criatividade para garantir a segurança e a 
usabilidade de espaços públicos para todas as pessoas, a qualquer hora, 
priorizando territórios vulnerabilizados.

• 10.7.5.a Reforçar a identidade que esses espaços trazem para a cidade.

• 10.7.5.b Implantar e manter conservados nos espaços públicos os 
mobiliários básicos.



Horizonte visível: 

10.7 Projetos integrados elaborados e implantados com 
inspiração em espaços livres e verdes, com qualidade, 
segurança e acessibilidade

Caminhos possíveis:

• 10.7.6. Estimular desenho e uso que previnam delitos, adotando 
soluções que dispensem a força policial, substituindo-a pela manutenção 
do espaço e apropriação comunitária.

• 10.7.7. Garantir a acessibilidade a todas as pessoas em espaços públicos.

• 10.7.7.a Escolher soluções e desenhos que priorizem o desfrute de 
forma livre e autônoma e a apropriação por pessoas de diferentes 
idades, com ou sem deficiência.

• 10.7.7.b Considerar as diversas formas de desfrute e percepção do 
espaço, principalmente aquelas vivenciadas por pessoas com deficiência 
visual ou outras deficiências físicas.

• 10.7.7.c Implementar informação inclusiva sobre segurança em casos de 
riscos por eventos extremos, tais como lugares propícios a inundações e 
rotas de fuga.

• 10.7.8. Incentivar projetos que ampliam a área de pedestres, estimulem 
a caminhada, com a diminuição do uso de veículos motorizados, sempre 
que possível.



HORIZONTE VISÍVEIS: 
16.1. Soluções adequadas de arranjos supramunicipais apoiam municípios 
na resolução de problemas urbanos e na gestão das funções públicas de 
interesse comum

16.2. Os municípios brasileiros participam e integram redes de intercâmbio 
de experiências e de boas práticas do desenvolvimento urbano sustentável 
em nível regional, nacional, continental e global

16.3. O ambiente legal e institucional estimula parceriais multi-atores para 
o financiamento do desenvolvimento local

16.4. Um conjunto adequado de soluções para assistência técnica (AT), com 
especial foco nos municípios, apoia a implementação da PNDU

16.5. A Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS) e sua 
plataforma é utilizada por municípios e municipalistas como espaço de 
construção colaborativa de iniciativas em prol do desenvolvimento urbano 
sustentável



Horizonte visível: 

• 16.1 Soluções adequadas de arranjos supramunicipais
apoiam municípios na resolução de problemas urbanos e na 
gestão das funções públicas de interesse comum

Caminhos possíveis:

• 16.1.1. Fomentar a organização de consórcios intermunicipais, sejam 
para fins específicos como para fins amplos, como consórcios de 
planejamento, gestão e mobilização de recursos para o desenvolvimento 
urbano sustentável

• 16.1.2 Fortalecer o associativismo municipal, em especial o seu papel em 
modelos de capacitação e assistência técnica local

• 16.1.3. Fomentar um maior protagonismo do desenvolvimento urbano 
sustentável como temática e dos arranjos supramunicipais como 
instituições em programas e projetos das Superintendências de 
Desenvolvimento Regional e dos Governos Federal e Estaduais



Horizonte visível: 

• 16.2 Os municípios brasileiros participam e integram redes 
de intercâmbio de experiências e de boas práticas do 
desenvolvimento urbano sustentável em nível regional, 
nacional, continental e global

Caminhos possíveis:

• 16.2.1. Reconhecer as boas práticas e inovações a partir das experiências
municipais e criar mecanismos para sua normatização, manualização e 
disseminação nacional

• 16.2.2. Promover e apoiar a participação dos municípios em Fóruns
Urbanos Mundiais e outros eventos voltados às cidades e ao
desenvolvimento urbano sustentável e à mudança do clima, como as 
Conferências das Partes, dentre outros fóruns relevantes

• 16.2.3. Organizar o Fórum Urbano Nacional e Fóruns Urbanos Regionais
como espaços qualificados de troca de experiências e intercâmbio de 
boas práticas do desenvolvimento urbano sustentável

• 16.2.4. Promover a articulação nacional de gestores por meio da 
FONARI, Fórum RI 17, Fórum Unicidades, Rede Nacional de Institutos de 
Planejamento e outras iniciativas existentes

• 16.2.5. Fomentar e estimular os municípios a participarem de iniciativas
internacionais de cooperação urbana, como as cidades-irmães, C40, 
Rede de Cidades Criativas, Associação Mundial das Grandes Metrópoles, 
Coalização Latino-Americana e Caribenha de Cidades, União de Cidades
Capitais Ibero-americanas, dentre outros 



Horizonte visível: 

• 16.3 O ambiente legal e institucional estimula parceriais
multi-atores para o financiamento do desenvolvimento 
local

Caminhos possíveis:

• 16.3.1. Simplificar a normativa e ambiente de negócios para promoção
do empreendedorismo local e captação de investimento externo
(doméstico e estrangeiro) 

• 16.3.2. Adotar e implementar regimes especiais de promoção de 
investimentos nos municípios mais vulneráveis economicamente

• 16.3.3. Promover ambientes normativos e de negócios favoráveis a 
implementação de Parcerias Público-Privadas, Parceriais Público-
Comunitárias e outras modalidades de parceria inovadoras e orientadas
às pessoas

• 16.3.4. Estimular parcerias dos municípios, especialmente por meio de 
consórcios e associações, com bancos de fomento e desenvolvinento, 
cooperações técnicas e financeiras bilaterais e multilaterais e outros 
parceiros de desenvolvimento



Horizonte visível: 

• 16.4 Um conjunto adequado de soluções para assistência 
técnica (AT), com especial foco nos municípios, apoia a 
implementação da PNDU

Caminhos possíveis:

• 16.4.1. Mapear e reativar iniciativas e recursos já existentes e elaborar uma
categorização das capacidades municipais para focar o programa de AT nos
seus usuários

• 16.4.2. Incorporar aporte didático ao processo de formulação do programa
de AT e de capacitação dos profissionais especialistas

• 16.4.3. Estruturar o programa de AT enquanto um sistema incremental, 
flexível e integrado, incorporarando mecanismos para a promoção dos 
encaixes institucionais necessários à pactuação dos projetos

• 16.4.4. Priorizar a estruturação de núcleos regionais de apoio aos governos
locais previstos pelo Plano Nacional de Capacitação das Cidades (PNCC) 

• 16.4.5. Priorizar a estruturação das diretrizes financeiras anunciadas pelo
PNCC D.6. Constituir plataformas e estruturas de fomento e apoio à AT do 
desenvolvimento urbano sustentável



Horizonte visível: 

• 16.5. A Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável 
(ReDUS) e sua plataforma é utilizada por municípios e 
municipalistas como espaço de construção colaborativa de 
iniciativas em prol do desenvolvimento urbano sustentável

Caminhos possíveis:

• 16.5.1. Promover capacitações e treinamentos EAD via Escola ReDUS em
desenvolvimento urbano sustentável

• 16.5.2. Fomentar na plataforma ReDUS iniciativas lideradas pelos e 
destinadas aos municípios e seus arranjos supramunicipais

• 16.5.3. Promover processos colaborativos sobre temáticas urbanas
prioritárias que estejam centrados nos municípios e que abarque a 
diversidade territorial e sociocultural do país




