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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Promove a qualificação 

profissional para fomentar  

o desenvolvimento tecnológico, 

social, cultural, econômico 

solidário e territorial  

Executa ações de estímulo 

ao empreendedorismo e 

inovação tecnológica 

CDE:  
Coordenadoria de 

Desenvolvimento 

Econômico 

CT: 

 Coordenadoria  

do Trabalho  

COSAN: 

 Coordenadoria de 

 Segurança Alimentar 

 e Nutricional 



Crescimento Econômico 

Crescimento x Desenvolvimento Econômico 

É mais fácil de ser atingido. Ele pode ser 
definido como a melhora dos indicadores 
quantitativos da economia.   

Desenvolvimento Econômico 

Se trata de um conceito mais abrangente e está 

relacionado  as melhorias nos indicadores 
de bem-estar geral da população 

• Distribuição de renda;  

• Expectativa de vida;  

• Segurança e grau de 

liberdade econômica 



Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Desenvolvimento 
sustentável significa 
buscar o equilíbrio 
entre as dimensões 
Social, Econômica e 
Ambiental 



Desenvolvimento Econômico Local 

Desenvolvimento Econômico Local 

Melhoria da qualidade de vida 
das pessoas da comunidade 

Participação dos cidadãos,  
sobre a gestão pública e o 

fortalecimento de grupos sociais 



Desenvolvimento Econômico Sustentável 

São 17 objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), que devem ser 
implementados por todos os 
países do mundo durante os 
até 2030 



Desenvolvimento Sustentável 

A Prefeitura de São Paulo está trabalhando nos objetivos  



Indicadores Sociodemográficos 



Indicadores do Mercado de Trabalho 



Indicadores do Mercado de Trabalho 



Indicadores do Mercado de Trabalho 



Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico  

Diagnósticos Locais  

1º semestre de 2019  

Audiências públicas e oficinas 

territoriais - 2º semestre de 2019 

PMDE – 1º semestre de 2020 



Oficinas do PMDE 



Perfil dos Participantes 



Green Sampa 

Iniciativa pública que busca reunir os principais atores e grupos estratégicos 
interessados, locais e internacionais, do setor de negócios ambientais e tecnologias 
verdes; 
 
O programa buscará dar visibilidade a soluções inovadoras e apoiar o 
desenvolvimento do setor criando sinergias e fomentando boas práticas.  
 
O ecossistema do Green Sampa é formado por: 
 
• Empresas Inovadoras e que utilizam tecnologias limpas em suas cadeias 
produtivas; 
• Instituições financeiras; 
• Universidades e centros de pesquisa e formação; 
• Atores da sociedade civil dedicados às causas ambientais e de desenvolvimento 
sustentável; 
• Aceleradoras e Incubadoras. 



Plano Rural 

Parelheiros 

Zona urbana 

Zona rural 



Polo da Cantareira 

• Desenvolvimento de atividades compatíveis e recuperação ambiental, proteção dos sistemas 

hídricos, fauna e flora 

 

• Estruturar o desenvolvimento econômico local a partir das atividades econômicas que integram o 

ecoturismo sustentável 

 

• Fomentar o surgimento de infraestrutura adequada para implementar uma nova perspectiva de 

negócio 

 

• Incentivar a preservação das porções de mata atlântica em área privada estimulando o 

desenvolvimento de negócios sustentáveis 

 

• Preservar a memória histórica e cultural do território 

 

• Sensibilizar e educar a comunidade para o desenvolvimento da atividade turística 

 

• Promover a criação, recuperação e conservação dos centros de lazer, praças e parques 



Audiovisual, Juventude, 

Trabalho e Fabricação 

Digital 



Próximos passos do PMDE 

Reuniões com atores 
estratégicos: 

- Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

- Secretarias Municipais 

- Atores setoriais  

Sistematizar informações dos 
estudos e oficinas (FIPE) 

PMDE 

- Visão de Futuro da Cidade  

- Estratégias de ação e 
respectivos indicadores 

- Diretrizes para um programa 
de Concessões e Incentivos 

econômicos 

Estratégias de Geração de 
Trabalho e renda:  

- Articulação local 

- Qualificação profissional 

- Apoio ao Empreendedorismo 

- Inclusão produtiva 
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