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Capacidade de gestão dos Municípios 

Fonte: Instituto Florestan Fernandes, CEF 

 
A tendência mundial de descentralização de poderes governamentais está aumentando a 
responsabilidade das pequenas cidades. 
 
À medida em que a população das cidades menores cresce, a carga sobre sua precária capacidade 
de gestão e planejamento aumenta. 

Contexto das políticas públicas no Brasil 



fonte: Apresentação da CEF no Seminário de Assistência Técnica, Belém/ PA, 2008. 

Quantidade de 
engenheiros e 

arquitetos no setor 
público 

Quantidade  de 
Municípios 

Média de 
profissionais por 

Município 

10.762 5.565 2 

Capacidade técnica dos Municípios 
Contexto das políticas públicas no Brasil 



PAC 1 
 
R$ 638 bilhões        
 executados 
 
63% do montante 
 
(2007 a 2010) 

R$ 100 bilhões R$ 30 bilhões 

R$ 130 bilhões 

PAC 2 
 Investimentos R$ 1,59 trilhão 
(a previsão é que R$ 958,9 bilhões  
sejam usados até 2014)  

PAC Cidade Melhor 
R$ 57,1 bilhões 

Investimentos do Governo Federal 

Programa de Aceleração do Crescimento  

Programa Minha Casa Minha Vida 

 

MCMV 1 
 
R$ 34 bilhões 
(2009 a 2010) 

  

1 milhão de 
moradias 

 

MCMV2 
 
R$ 125 bilhões 
(2011 a 2014) 

  

2 milhões de 
moradias 

Contexto das políticas públicas no Brasil 



O Contexto Urbano Atual 

... déficit em Habitação 

26,4% da população 

brasileira mora 
em barracos 
Fonte: ONU (2010) 

Projeto  do artista JR, “Women are Heroes” 
Morro da Providência - RJ 

Déficit habitacional é de cerca 

de 6 milhões de moradias 
Fonte: Ministério das Cidades (2008) 



O Contexto Urbano Atual 

... déficit em Saneamento 
Belém - PA 

“Mais pessoas morrem hoje por causa da água poluída e contaminada do que por 
todas as formas de violência, inclusive as guerras" Fonte: ONU (2010) 

34,8 milhões de brasileiros  (18% da 

população) não são atendidos por rede 

coletora de esgoto 

 

13 milhões ainda vivem em casas sem 

instalações sanitárias.  
 

Nas cidades com mais de 300 mil 

habitantes  57% das moradias não 

têm coleta de esgoto e desse total 

apenas 36% são tratados 

Fonte: IBGE, 2008; Jornal Valor(210/12/2010) 



O Contexto Urbano Atual 

... déficit em Mobilidade 

Fonte: ONU (2010) 

Demanda por transporte 

público cai 30% no país 

Fonte: IPEA (2011), ANTP (2010) 

Em 2009, os custos dos impactos causados pela 
poluição e pelos acidentes, por transporte coletivo 
e individual, totalizaram 17,2 bilhões de reais 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCO DE ATUAÇÃO 

 
 

saúde educação habitação saneamento mobilidade 

O Contexto Urbano Atual 

O crescimento gera demandas múltiplas... 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://365diasqueacalmaramomundo.zip.net/images/semcarros.jpg&imgrefurl=http://365diasqueacalmaramomundo.zip.net/arch2009-05-16_2009-05-31.html&usg=__DJHVOFEXJkjxGghLsT8sbuxG6qM=&h=357&w=477&sz=500&hl=pt-BR&start=81&itbs=1&tbnid=wJcWGIMZGsFOVM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=mobilidade+urbana&start=72&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


Recife - PE 

Blumenau - SC 
Rodoanel- São Paulo  São Luis do Paraitinga - SP 

Campestre - MG Curitiba- PR 

Infraestrutura Habitação Acessibilidade 

Como a ABCP tem ajudado as Cidades 



Fortalecimento 
dos produtores 

Capacitação 
 da mão de obra 

Mobilização social  e 
legislação 

Planejamento urbano 

Como atuamos 

Do produto à política pública 



Demanda por 
infraestrutura 

Recursos para  
desenvolvimento 

Políticas Urbanas 

Dificuldade de 
captação de 

recursos 

Falta de 
conhecimento 

técnico  

Estrutura deficiente 
para elaboração de 

projetos 

Ausência de 
cultura de 

planejamento 

Equipe técnica 
ocupada com 

problemas 
instalados 

Baixa capacidade 
de investimento 

O Contexto Urbano Atual 

Como está sendo tratada a questão urbana? 

Autonomia 
X 

Regras crescentes 



 
Por desenvolvimento urbano entendemos consequências econômicas, sociais e 
ambientais positivas resultantes da realização de obras públicas de infraestrutura. Por 
qualificação entendemos a realização de obras públicas prioritárias com uso eficiente de 
recursos e qualidade técnica, e que sejam legitimadas pela sociedade organizada.  

Mobilização dos atores 

Soluções Para Cidades é um programa 
de apoio à gestão de municípios, que 

tem o objetivo de acelerar e qualificar 
o desenvolvimento urbano nas áreas 

de Habitação, Saneamento e 
Mobilidade, de forma a contribuir para 

a competitividade do país.  

O Programa Soluções para Cidades 



Objetivos 

Sistematização de iniciativas  
 

e intercâmbio entre Prefeituras 

1. Inspirar e mobilizar prefeituras para o tema da infraestrutura urbana 
através de exemplos inspiradores 



Objetivos 

Recursos Municipais 

Recursos Federais e Estaduais 

Intervenções 

Planos setoriais: 
 
Habitação 
Saneamento 
Mobilidade 

 
Planejamento Urbano 

 
Gestão Urbana 

Diagnóstico das  
demandas da cidade 

2. Apoiar a estrutura das prefeituras no processo de efetivação de  
intervenções 

Capacitação 
 
Pleito de recursos 
Elaboração de propostas 
Sistemas construtivos 

Cadeia produtiva  
local 
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Objetivos 

3. Oferecer soluções pré-formatadas para diferentes volumes de recursos 

Banco de Soluções é um projeto que tem o objetivo de apoiar 

as prefeituras na elaboração e execução de projetos 
 

MOBILIZAÇÃO PROJETO EXECUÇÃO 

Seminários Cartilha técnica de 
projetos 

Cartilha técnica de 
execução 

Capacitação 
Experiências 

emblemáticas Projetos padronizados 

Sistematização de 
projetos existentes 

Reservatório de água de primeira chuva 



Nacional 

Região 1 Região 2 Região n 
Regional 

Local 

Estratégia 

OPERAÇÃO Metodologia 

Ferramentas de 
Indução 

Banco de 
Soluções 

Estruturação da 
Cadeia 

Institucional 

PLATAFORMA 

Região 1 

Município 
Vitrine 

http://www.ameg.org.br/index.html


O que estamos fazendo 

Atuação regional - mobilização 

AMVI 

5  Associações 

100 Municípios 

http://www.ameg.org.br/index.html


O que estamos fazendo 

Atuação regional – capacitação  

Oficina de capacitação para  
pleito de recursos federais  

Oficina de capacitação para 
formatação de propostas 

Cursos sobre sistemas 
construtivos à base de cimento  

Cartilha 
 passo-a-passo 
para pleito de 
recursos 

Apoio à efetivação de políticas públicas em infraestrutura urbana  



O que estamos fazendo 

Atuação local – município vitrine 

São Sebastião do Paraíso - MG 

1.  Planejamento urbano: 
apoio à elaboração de 

Planos Setoriais de 
Habitação, Saneamento e 

Mobilidade 
 

2.  Gestão urbana: apoio a 
intervenções 



O que estamos fazendo 

Atuação local –  masterplan município vitrine 



O que estamos fazendo   

Atuação local –  mobilidade 

Plano de Mobilidade Urbana e Concurso “Cidades Cicláveis” 



PLATAFORMA 

O que estamos fazendo 

Site 

www.solucoesparacidades.org.br 



www.solucoesparacidades.org.br 
 

Obrigada! 

Erika Mota 
Associação Brasileira de Cimento Portland 
erika.mota@abcp.org.br 
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