
 

 



PROJETO DE COOPERAÇÃO PETROBRAS - 

INSTITUTO PÓLIS 

 

DIAGNÓSTICO URBANO SOCIOAMBIENTAL 

E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTÁVEL EM 

MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE, 

BAIXADA SANTISTA E DO LITORAL SUL  

DO ESTADO DE SÃO PAULO 



• Fomentar um desenvolvimento regional sustentável em Municípios do 
litoral do Estado de São Paulo, visando melhores condições de vida para 
toda a população de forma equilibrada com o meio ambiente. 

 

• Contribuir para um planejamento integrado das políticas públicas, por 
meio de um programa de desenvolvimento regional que contenha 
ações, projetos e metas de médio e longo prazo para orientar as 
transformações referentes a aspectos da organização social, cultural, 
econômica e urbana. 

 

• Avaliar os impactos socioambientais que a afluência de novas pessoas e 
novos usos trará para a região nos próximos anos, considerando os 
projetos de desenvolvimento econômico previstos ou em andamento. 

 

 
OBJETIVOS  



● Elaborar  Diagnóstico Urbano e Socioambiental  com metodologia 
participativa nos 13 Munícipios e  na Região. 

● Mapear as formas de organização social, dos meios de comunicação e 
da representação política  dos diversos segmentos da  sociedade, 
avaliar e contribuir com as redes que atuam em prol do 
desenvolvimento sustentável, em especial a Agenda 21. 

● Implementar plano de comunicação que promova ampla informação, 
divulgação, interação com a sociedade e registro das etapas do 
processo de elaboração dos diagnósticos e dos programas. 

● Desenvolver metodologia participativa para a mobilização e 
participação dos diversos segmentos da sociedade, entes federativos 
e organismos públicos, para a elaboração dos Programas de 
Desenvolvimento Sustentável  dos Municípios e Regional. 

 

  AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROJETO 



ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO PROJETO 



  
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO PROJETO 

Municípios 
População Residente 

Estimada  
Área do Território   

área em km2 
Densidade Demográfica 

habitantes/km2 

  
Fonte: Fundação 

Seade/ 2010 
IBGE IBGE e Fundação Seade 

1.       Peruíbe 59.793 183,3 326,21 

2.       Itanhaém 87,053 145,33 599,02 

3.       Mongaguá 46.310 143,17 324,4 

4.       Praia Grande 255.344 149,08 1.712,80 

5.       São Vicente 334.653 148,42 2.254,77 

6.       Cubatão 126.029 142,28 885,78 

7.       Santos 433.502 280,3 1.546,56 

8.       Guarujá 317.843 142,59 2.229,07 

9.       Bertioga 46.019 491,7 98,59 

10.     São Sebastião 72.841 403,34 180,59 

11.     Ilhabela 28.526 348,3 81,9 

12.     Caraguatatuba 92.504 483,95 191,14 

13.     Ubatuba 86.059 712,12 120,85 

total 1.899.510 3.774   



 

FASE 1: 

• Diagnóstico Urbano e Socioambiental  -  13 Municípios e 
Regional 

 Prazo: 12 meses –  até setembro de 2012 

 

FASE 2: 

• Elaboração dos Programas Municipais e  Regional de 
Desenvolvimento Sustentável  -  13 Municípios e Regional 

 Prazo: 12 meses –  até setembro de 2013 

FASES DO PROJETO 



COMPONENTES DO DIAGNÓSTICO URBANO E 
SOCIOAMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS 

Leitura Comunitária 
• Mapa do estágio e formas de organização social e política dos diversos segmentos sociais. 
• Pesquisa de opinião qualitativa sobre os temas do projeto. 
• Mapa  comunitário contendo a avaliação da comunidade sobre a infraestrutura, 

equipamentos públicos, serviços urbanos,  políticas sociais existentes e indicação das 
necessidades principais dos habitantes e potenciais econômicos, sociais e culturais que 
devem ser explorados localmente. 
 

Leitura Jurídica 
• Estudo jurídico contendo a analise das legislações sobre   gestão e ordenamento do 

território municipal, em especial  leis orgânicas, planos diretores, leis de uso, ocupação e 
parcelamento do solo, proteção ambiental; planos locais de gerenciamento costeiro 
(projeto orla), habitação, saneamento ambiental e resíduos sólidos. 
 

Leitura Técnica Urbanística e Ambiental 
• Estudo técnico urbanístico e socioambiental contendo a sistematização das condições 

urbanas e socioambientais com a projeção dos impactos com o adensamento e 
crescimento populacional e impactos socioeconômicos referentes a resíduos sólidos, 
saúde, segurança alimentar, desenvolvimento econômico, turismo, cultura, educação, 
ciência e tecnologia, esporte, lazer e segurança pública 

 



● Identificação e mapeamento das demandas e potenciais  de 
infraestrutura e serviços públicos comuns dos Municípios que 
caracterizem uma leitura comunitária regional. 

● Estudo jurídico sobre os limites e possibilidades legais para a 
constituição de instrumentos regionais de planejamento e gestão do 
território. 

● Estudo técnico urbanístico e socioambiental regional contendo a 
sistematização das condições urbanas e socioambientais com a projeção 
dos impactos como, por exemplo o adensamento e o crescimento 

populacional. 

COMPONENTES DO DIAGNÓSTICO URBANO E 
SOCIOAMBIENTAL REGIONAL 



Programas Municipais de Desenvolvimento Sustentável - 13 
• Diagnóstico urbano e ambiental do Município. 
• Identificação de conflitos e questões específicas para os seminários temáticos. 
• Sistematização das propostas dos seminários temáticos e das consultas públicas.  
• Definição das ações prioritárias. 
• Proposição de  sistema de gestão democrática, estrutura, coordenação, organização 

e  horizonte temporal. 

 
Programa Regional 

• Revisão ou incorporação das diretrizes, objetivos, ações, e instrumentos previstos nas 
Agendas 21 locais de forma articulada com os instrumentos de planejamento 
municipal existentes. 

• Articulação com os instrumentos de gestão e planejamento do território dos 
Municípios e Regional. 

•  Definição dos conteúdos, diretrizes, ações prioritárias, propostas setoriais e planos 
estruturantes e do sistema de gestão democrática. 

•  Arranjo institucional do sistema de gestão democrática do Programa de 
Desenvolvimento Regional Sustentável. 

 

COMPONENTES DOS PROGRAMAS  



● Produção e manutenção de um site como instrumento de 
comunicação, divulgação e disseminação das atividades e dos 
documentos, informações e estudos relacionados e que integram o 
Diagnóstico e o Programa. 

● Divulgação dos seminários, eventos e consultas públicas definidos 
no cronograma geral do projeto. 

● Assessoria de imprensa. 

● Edição de boletins sobre as atividades e temas dos projetos. 

● Edição de vinhetas sobre as atividades e temas dos projetos. 

● Transmissão online de eventos do projeto. 

● Edição de vídeos. 

PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO E SUAS MÍDIAS 



● Seminário de apresentação do Projeto 

● Apresentação Regional dos primeiros trabalhos 

● Seminários Temáticos: 6 seminários temáticos - com poder público 
municipal, estadual e federal, sociedade civil organizada e especialistas 
das referidas áreas. 

● Consultas Públicas: 13 consultas, uma por município - construção do 
Programa com o efetivo aporte de cada município, com poder público , 
sociedade civil organizada local e cidadãos  interessados. 

● Audiências Públicas Municipais: uma por município - apresentar e 
debater as propostas da versão preliminar do programa com o poder 
público, a sociedade civil organizada local e os cidadãos. 

● Conferência Regional: apresentar a versão preliminar do programa e 
pactuar as propostas da versão final, com conjunto de atores dos 
diferentes níveis de governo e organizações da sociedade atuantes.   

EVENTOS PÚBLICOS DO PROJETO 



 

    

CRONOGRAMA DO PROJETO 



 

SITE:      WWW.POLIS.ORG.BR 

INFORMAÇÕES E CONTATOS 


