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INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades realizadas até abril/2022
pelas Secretarias da Prefeitura da Cidade de São Paulo participantes do
Plano de Ação Climática. As 43 ações e suas respectivas atividades
foram relatadas pelas secretarias líderes, a partir de um template, 
 desenvolvido pela SECLIMA. 

Assim, aqui estão reunidas, parte dos esforços que a Prefeitura da
Cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Mudanças
Climáticas, compromissada com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, vem dedicando para minorar os efeitos decorrentes da
mudança climática global. 

A administração da cidade de São Paulo, consciente de seu
relevante papel para a conservação da biodiversidade e serviços
ecossistêmicos em áreas urbanas, mais uma vez apresenta
contribuições para a construção de uma agenda ambiental global
que busque o estabelecimento de cidades resilientes.

O Planclima é um ambicioso plano
regenerativo que sintetiza em 43
ações distribuídas em 5 estratégias
os esforços a serem empreendidos
para neutralizar as emissões de
gases de efeito estufa no Município
de São Paulo até 2050, antevendo
as ações necessárias para
fortalecer a resiliência, aumentar a
nossa capacidade adaptativa e
reduzir as vulnerabilidades sociais,
econômicas e ambientais da
população paulistana. 



CONSIDERAÇÕES
1. Trata-se do primeiro relatório do andamento das ações de
implementação do PLANCLIMA. 

2. Em que pese os esforços da SECLIMA, não há ainda disponibilizado um
sistema digital de controle das ações, razão pela qual foi organizado um
grupo de trabalho integrado por representantes das secretarias líder e
elaborado um template para sistematizar as respostas de forma a conferir
uma métrica de andamento. 

3. Por estar no seu início de implementação (primeiro ano), não há
resultados a serem obtidos em várias das ações, sendo o foco do relatório
mensurar os procedimentos adotados visando atingir os objetivos. 

4. Várias secretarias em que pese a insistência não responderam ou
preencheram os templates. Isso deve a necessidade de maior integração,
bem como priorização das ações, muitas vezes, embutidas em outras ações
visando atender outras demandas priorizadas pela administração municipal.
Nessas circunstâncias, é possível que as ações estejam em andamento mas
não tenham sido devidamente delimitadas para entregar o template . Neste
contexto, é esperado que neste segundo período de avaliação do
andamento das ações das secretarias essa situação seja corrigida. 
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Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO 1

Regulamentar a adoção de critérios de eficiência energética nas edificações de
acordo com os programas nacionais de conservação de energia.

Criar um programa de sensibilização e capacitação em eficiência energética, com divulgação de
informações para profissionais da área e para a sociedade em geral; 
Criar parcerias para divulgação voluntária de dados de consumo de energia das edificações do setor
público e privado;
Promover programa de comunicação para sensibilização visando à substituição de fogões e
aquecedores a gás por opções que utilizem energia renovável, como o aquecimento solar e o uso de
alternativas elétricas

Inserção de critérios de eficiência energética de edificações em instrumentos de política urbana, como o
Código de Obras e Edificações (COE), de acordo com iniciativas nacionais de conservação de energia, como
o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), Programa Nacional de Racionalização do
Uso dos Derivados de Petróleo e Gás Natural (Conpet), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence),
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) etc., além de alteração das tipologias de projeto arquitetônico,
tanto novos quanto já construídos, de modo a maximizar o uso de iluminação e ventilação naturais,
diminuindo o consumo energético e reduzindo as emissões de GEE. Os requerimentos de eficiência
energética também deverão atentar à necessidade de promover o uso de fontes energéticas alternativas
para cocção e aquecimento de água. As seguintes iniciativas são importantes para apoiar o
desenvolvimento da ação: 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SIURB (EDIF) 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 



Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO 2

Elaborar estudos sobre padrões de consumo energético no Município de São
Paulo, para a adoção de medidas gerais de eficiência energética.

Elaboração de estudos sobre padrões de consumo energético das edificações (residenciais, comerciais e
institucionais) no Município de São Paulo, considerando fatores como tipo de uso e consumo, com o
objetivo de adotar medidas efetivas de eficiência energética no âmbito das competências municipais. Os
estudos deverão identificar medidas para melhorias das edificações existentes que possam contribuir para
a redução de GEE dos subsetores residencial e comercial e institucional. 

Tais estudos deverão fornecer dados importantes para definição futura pela PMSP de indicadores e metas
para eficiência energética em edificações do setor público e privado, incluindo a compreensão da
intensidade energética (kWh/m2 ) dos diferentes tipos de edificações. Tal compreensão será necessária
para apoiar a efetivação da Ação 1. 

Adicionalmente, a PMSP deverá apoiar a elaboração de estudos e análises que viabilizem o uso de fontes
alternativas de energia para a cocção e aquecimento de água pelas diferentes tipologias de edificações 

SECRETARIA LÍDER

SIURB 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 



Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO 3

Mobilizar esforços para fomentar a produção e a distribuição de energia
proveniente de fontes renováveis e a geração distribuída, bem como a melhoria
da eficiência energética de equipamentos.

A PMSP deve empreender ação política compatível com a dimensão de sua capacidade econômica e de
seus desafios, para apoiar a produção e distribuição de energia de fontes renováveis e a geração distribuída,
com o objetivo de alcançar 13% das edificações residenciais e 24% das comerciais com sistemas de
geração de energia elétrica fotovoltaica em 2050, além de buscar a instalação de tais sistemas em seus
equipamentos públicos. Deve também apoiar a melhoria da eficiência energética de equipamentos a partir
das compras públicas municipais, parcerias e incentivos, de modo a diminuir as emissões de gases de
efeito estufa deles decorrentes e o consumo de recursos naturais. A PMSP deve priorizar a contratação de
empresas locais, próximas aos equipamentos, para apoiar sua melhoria energética e manutenção, e
promover programas de capacitação para profissionais que atuem na área de eficiência energética e
geração distribuída.

SECRETARIA LÍDER

SIURB 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 



Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO  4

Implementar critérios e indicadores de eficiência energética na aquisição de
bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública municipal.

Implementar critérios de eficiência energética na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
administração pública municipal visando à conservação de energia com utilização de tecnologias eficientes
e materiais sustentáveis. Os projetos arquitetônicos de todas as reformas e construções contratados pela
PMSP devem ser adequados a minimizar o uso da iluminação artificial e ao resfriamento interno, permitindo
o uso da iluminação natural e ventilação cruzada. A contratação de serviços e a aquisição de bens deverão
conter critérios compatíveis com os programas nacionais de eficiência energética. A PMSP se compromete
a liderar a adoção dos padrões mais avançados de eficiência energética para as novas edificações. 

As seguintes atividades preliminares foram identificadas como parte desta ação: 

• Implementar o Projeto Diagnóstico Energético das Edificações Públicas da PMSP, para realização de
diagnósticos energéticos para 150 edificações municipais, consolidando metodologia de coleta,
sistematização e reporte de indicadores de eficiência energética na administração pública municipal; 
• Realizar diagnósticos do consumo energético das edificações públicas municipais replicando os
resultados do Projeto Diagnóstico Energético das Edificações Públicas da PMSP para todo o portfólio de
edificações próprias; 
• Elaborar plano de ação para a modernização e adaptação das instalações elétricas da administração
pública municipal, incluindo a adoção de sistemas de geração distribuída de energia elétrica fotovoltaica.

SECRETARIA LÍDER
SIURB 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 



Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO 5

Estabelecer norma para aperfeiçoamento das medidas de ventilação e iluminação
natural nos empreendimentos habitacionais de interesse social (HIS).

Estabelecimento de norma de projeto arquitetônico com formas de ventilação e iluminação naturais
aperfeiçoadas nos empreendimentos habitacionais de interesse social, de modo a evitar consumo
desnecessário de energia em situações de aumento de temperatura.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Em maio de 2021 foi publicada a portaria SEHAB-G 37/2021 com diretrizes de projeto com informações
referente à iluminação/ventilação, implementação de cores claras nas coberturas dos edificios de maneira
a minimizar a adsorção da temperatura, sistema de captação de água e inclusive o seguimento aos
parâmetros indicados pelo PlanClima. 

Nenhuma atividade em execução no momento. 

Nenhum resultado obtido. 

SECRETARIA LÍDER

SEHAB

Nenhuma atividade em planejamento.



Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO 6

Fomentar a redução das distâncias casa-trabalho de modo a minimizar a
demanda por serviços de transporte.

Viabilização dos Eixos de Estruturação Urbana, evitando espraiamento urbano e promovendo
adensamento de áreas próximas à oferta de transporte e aproximação trabalho-moradia; 
Aplicação combinada de instrumentos como as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), o
Parcelamento, Edificação e Urbanização Compulsórias (PEUC) e o IPTU progressivo, de maneira a
desacelerar a retenção especulativa dos terrenos nas áreas centrais, aumentando a oferta de lotes para
habitação popular; 
Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, com ações específicas que
fortaleçam as vocações territoriais, em especial atividades que fomentem uma abordagem circular e de
baixo carbono; 
Fomentar e garantir a aplicação da cota de solidariedade conforme Art. 111. da mesma Lei
16.050/2014.

Efetivar os objetivos estratégicos III e XIV, art. 7º, do Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014), que
versam sobre a redução da necessidade de deslocamento moradia-local de trabalho e sobre o fomento de
atividades econômicas sustentáveis visando à redistribuição equitativa das oportunidades de trabalho e
renda no território do município. Para tanto, as seguintes estratégias deverão ser priorizadas: 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Preliminarmente, entendemos que as medidas que compõem a ação 06 descritas acima, deverão ser
coordenadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), nos termos do art. 16 da Lei
16.974/2018, exceto a implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico (PMDE).
O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico (vide propostas 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2 do PMDE) e o
Plano Diretor Estratégico (PDE), buscando uma política de valorização das potencialidades e vocações
territoriais do Município e promoção do policentrismo, propõem as seguintes ações de competência da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho:

1. Identificar as principais atividades econômicas existentes nas sub-centralidades, caracterizando os
atributos de formação profissional requeridos de modo a investir na capacitação profissional dos
moradores de áreas precárias próximas (SMDET);
1.1 Elaborar e publicar estudos e análises que contribuam para a potencialização das vocações
econômicas (SMDET);

2. Implementar uma política efetiva de ativação econômica territorial dirigida, com identificação pontual de
setores e territórios que já apresentam potencialidades para implantação de Distritos Econômicos, tais
como Distritos de Economia Criativa, Distritos Industriais e Distritos de Inovação (SMDET);

3. Reestruturar as atribuições dos agentes de desenvolvimento local, incorporando a articulação entre
demandas e necessidades de regiões mais vulneráveis, de modo a ampliar sua capacidade de atuação e
presença de forma descentralizada nos territórios (SMDET);

4. Capacitar e treinar os agentes de desenvolvimento local, apresentando dados e análises regionalizadas
da economia paulistana. Desenvolvendo conjuntamente ferramentas de análise quantitativa e qualitativa,
eventuais ajustes nas políticas públicas e metodologias de acompanhamento das políticas (SMDET);

SECRETARIA LÍDER

SMDET



5. Propor um conjunto de estratégias de ação econômica local, especificando prioridades em cada unidade
de atuação, contemplando processos da escuta de atores econômicos, articulação de políticas de
desenvolvimento local e programação e gestão dos espaços de trabalho compartilhados e demais espaços
de atuação relacionados ao desenvolvimento local (SMDET);

6. Desenvolvimento de uma política para promoção de economia digital inclusiva (SMDET);

7. Criação de programas destinados à ativação do empreendedorismo e inovação (qualificação
profissional, estímulos e indução para estimular setores econômicos) (SMDET);
7a. Retomar a realização periódica de reuniões do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SMDET);

8. Ampliar e integrar as redes de equipamentos públicos de impacto econômico (ex.: FabLab’s, DigitLab’s,
TEIA, CEDESP e CEUs), de modo a usar toda a rede municipal dos territórios mais vulneráveis para propagar
conceitos de capacitação profissional e desenvolvimento de habilidades empreendedoras, acrescentando a
essa estratégia a ativação econômica de equipamentos públicos de distintas Pastas, sempre que suas
características de uso e o perfil de atividades o permitirem (SMDET);

9. Desenvolvimento de programa específico de apoio e impulsionamento das pequenas indústrias urbanas
e dos comércios tradicionais de bairro, para que possam superar os desafios da automação na
manutenção de empregos.

O PMDE, ainda, prevê outras medidas que tenham como reflexo o fortalecimento econômico vocacional:

A. A estratégia de revitalização do Centro Histórico, reposicionando o território através do fortalecimento
das atividades culturais, turísticas, comerciais e econômicas em geral; beneficiando-se de soluções já
construídas e viabilizando novos marcos legais e programas necessários (TriânguloSP, Retrofit, Distrito
Criativo, etc.) deverá ser implementado em parceria junto à Secretaria Municipal de Cultura;

B. O mapeamento das sub-centralidades que apresentem maiores densidades de empregos e estejam
próximas às concentrações mais expressivas de habitação precária, com vistas à elaboração e
implementação de projetos urbanos, com ênfase na melhoria da micromobilidade e no modelo de gestão
da valorização imobiliária, deverá ser desenvolvido por iniciativa da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento (SMUL), sendo apoiada pela SMDET;

C. Entendemos que as ações tendentes ao planejamento e desenvolvimento urbano, deverão ser realizadas
pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento: a. Articulação entre estratégias de regulação do
solo urbano com conteúdos produtivos formulados a partir das vocações da cidade. São eles: (i) Polos
estratégicos de desenvolvimento econômico; (ii) Centralidades lineares e polares; (iii) Polos de economia
criativa; (iv) Parques tecnológicos; (v) Polos de desenvolvimento Rural Sustentável; (vi) Zona
Predominantemente Industrial (SMUL); b. Elaborar análises e propostas para cada Polo Estratégico de
Desenvolvimento Econômico, viabilizando programas para sua ativação e impulsionamento, não somente
na equação de desafios de infraestrutura e oferta de serviços públicos, mas também associando seu
potencial à estratégia de atração de investimentos (SMUL); c. Implementar estratégias do urbanismo social,
tais como os territórios educadores, viabilizando governança local para impulsionamento do
desenvolvimento social nas comunidades e maximizando o uso estratégico dos ativos identificados nos
territórios (SMUL).

Meta relacionada (Meta 4.4 do P.A.Agenda2030): a. Realizar 20.000 atendimentos em oficinas e cursos de
capacitação para empreendedores promovidos pela Adesampa; b. Realizar 100.000 atendimentos de
ensino profissionalizante promovidos pela Fundação Paulistana.



ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

Esclarecemos que, considerando que se tratam de programas, as ações tem caráter contínuo. 

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

A) Ações em execução junto à Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico (e entidades parceiras):

1. Programa de desenvolvimento econômico local (mapeamento e aceleração); 

2. Programas de atração e apoio ao investimento. 
2.1 Criação e desenvolvimento do Portal da Economia Paulistana destinado a investidores e
empreendedores, como medida de centralização dos serviços municipais, com as seguintes funcionalidades:
Abertura de empresas; atendimento especializado realizado pelo parceiro; acesso a informações setoriais,
territoriais e dados estatísticos, além da legislação e das políticas de incentivo municipais
(negocios.prefeitura.sp.gov.br). 

3. Programas de fomento e apoio ao empreendedorismo (Política Municipal de Apoio ao Empreendedorismo
- Lei 17.587/2021; Decreto 59.687/2020): Fábrica de Negócios; Empreenda Fácil (em parceria com a
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT);

4. Desenvolvimento de ações de apoio à inovação e tecnologia, como p.e., os programas de qualificação; o
Programa Vai Tech (Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas; aceleração de StartUps); Programa
Green Sampa; Projeto de aceleração das Food Techs (Decreto 55.461/2014); articulação com diversos
setores (participação na Campus Party); realização das Hackatons; Programa Teia (Implantação de Espaços
de coworking em diversas regiões do Município - 17 Espaços TEIA);

5. Fomento da economia criativa e ações para implantação de 04 (quatro) distritos criativos, em parceria
com a SMC;

6. Oferta de cursos em economia criativa e tecnologia, através do Portal do Cate;

7. Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE) e das Câmaras Temáticas,
relativas aos principais e estratégicos setores da economia paulistana (Comércio e Varejo; Economia
Criativa; Economia Verde e Sustentabilidade; Educação e Qualificação; Indústria; Infraestrutura, Mobilidade e
Construção; Saúde, Esporte e Qualidade de Vida; Serviços Financeiros e Profissionais; Tecnologia e Inovação;
e Turismo e Gastronomia). 
 
B) Ações em execução junto à Coordenadoria do Trabalho (através dos Centros de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo – CATe):
1. Programa Operação Trabalho (estímulo à busca de ocupação e reinserção no mercado de trabalho);
2. Programa Bolsa Trabalho (inserção de jovens no mercado de trabalho);
3. Manutenção dos Cates e ampliação das ações de empregabilidade realizadas nas unidades do CATe
móvel.

Por oportuno, cumpre apontar que os Polos de desenvolvimento urbano previstos no Plano Diretor
Estratégico (Lei 16.050/2014) se encontram na fase de planejamento/institucionalização legal de suas
respectivas políticas públicas. In casu, os polos de desenvolvimento econômico serão implementados em
parceria com a SMUL.

RESULTADOS OBTIDOS 

Lançamento do Portal da Economia Paulistana (negocios.prefeitura.sp.gov.br);
Nº de atendimentos no ano 2022 (Jan a Abril): Fábrica de Negócios: 251; Empreenda Fácil (Consulta
MEI/Microcrédito): 86.365; Atendimentos MEI/Cate: 1.935; Vai Tech: 48; Green Sampa: 362; Teia (17
espaços): 8434.
 Realizada Hackatona em Jan/2022, tendo como foco inserção feminina no mercado tecnológico.



Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO  7

Aumentar a atratividade do sistema municipal de ônibus de maneira a promover
esse modo de transporte.

Ampliação dos corredores de ônibus, com o fim de atingir a meta de extensão total estipulada no
PlanMob e melhoria do desempenho dos corredores já existentes; 
Oferecer ao cidadão informação em tempo real sobre lotação dos ônibus municipais; 
Disponibilizar ponto de recarga e tomada USB em 100% da frota de ônibus municipais; 
Disponibilizar Ar Condicionado em 100% da frota de ônibus municipais.

Aumento da qualidade da prestação do serviço de transporte, objetivando a transferência modal de
passageiros do transporte individual motorizado para o transporte público, reduzindo assim as emissões
geradas por automóveis e motocicletas. Para isso, diversas melhorias no sistema devem ser
implementadas, como a disponibilidade de informação atualizada e adequada, adoção de medidas que
aumentem o conforto e acessibilidade dos veículos, entre outros. A ação incluirá, entre outras, as seguintes
estratégias:

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Implantar o aquático, sistema de transporte público hidroviários, na represa Billings (Meta 44); 
 implantar corredores de ônibus no modelo BRT na Avenida Aricanduva e na Radial Leste (Meta 45); 
Viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus (Meta 46); 
Implantar quatro novos terminais de ônibus (Meta 47); 
Implantar 50 Km de faixas exclusivas de ônibus (Meta 48); 
 Aumentar em 420 Km a extensão de vias atendidas pelo sistema de ônibus (Meta 49); 
 Garantir que 100% dos ônibus estejam equipados com acesso à internet sem fio e tomadas USB para
recarga de dispositivos móveis e que ao menos 20% da frota seja composta por ônibus elétricos (Meta
50); 
Construção do novo Centro de Operações - COP para modernização e ampliação da capacidade de
receber, processar e transmitir ao usuário informações acerca da operação do sistema municipal de
ônibus. 

Meta 44: Estudos do Territoriais para estabelecer as melhores alternativas locacionais para implantação dos
equipamentos de infraestrutura e adequações viárias, compatibilizando os aspectos socioeconômico e
socioambiental, tratativas com orgãos estaduais e municipais para equacionar interferencias e Convênio
com a USP para contribuição na elaboração de estudos; iniciados a elaboração dos documentos para a
consulta prévia para o licenciamento ambiental;

Meta 45: Participação nas ações junto ao banco mundial, relativas ao empreendimento (que atualmente está
sob-responsabilidade conjunta com SPObras); documentação licitatória relativa à implantação do novo
Centro de Operações – COP em elaboração;

SECRETARIA LÍDER 

SMT SPTrans



ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Meta 46: a) Corredor Itaquera-Líder: decreto de utilidade publica publicado, atendimento das licenças
ambientais vigentes.
 Corredor Miguel Yunes: decreto de utilidade pública publicado.
Meta 47: b) Terminal São Mateus - Processo de análise preliminar da SVMA para obtenção do Termo de
referência para os estudos ambientais concluído.

Meta 46: Corredor Itaquera - Estudos ambientais para equalizar passivos do licenciamento ambiental;
publicado processo licitatório das obras complementares do Itaquera I e Itaquera II em vias de publicação do
edital de contratação do projeto básico e executivo;
 Corredor Miguel Yunes- : Elaboração da documentação técnica para contratação dos Projetos e elementos
expropriatórios 
 Nossa senhora do Sabará: Solicitação de DUP com processo em andamento.

Meta 47: a) Terminal São Mateus - DUP publicada, iniciado o licenciamento ambiental junto a SVMA, em
elaboração do processo licitatório para contratação de Projeto executivo e estudos ambientais
Terminal Jardim Miriam: Solicitada a declaração de utilidade pública da área escolhida para implantação do
Terminal, está sendo elaborado Plano de Trabalho para o licenciamento junto ao órgão regulador a fim de
obtenção de termo de referência para os estudos ambientais necessários.

Nenhum resultado obtido. 
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Fomentar o uso da bicicleta como meio usual de transporte, por meio da
expansão da infraestrutura e estratégias de sensibilização e comunicação.

Ampliação de ciclovias e ciclofaixas em todo o território do Município, com o fim de atingir a meta
estipulada no PlanMob, a partir de consultas e análises técnicas para a definição dos locais e fases de
implementação; 
Implantação de bicicletários em todos os terminais de ônibus (municipais e metropolitanos); •
Instalação de paraciclos em todos os edifícios próprios municipais; 
Ampliação da cobertura do sistema de compartilhamento de bicicletas nos 96 distritos do município,
conforme Resoluções do Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) 22, 23, 24 e 25 de 2019; 
Realização de campanhas de comunicação, educação e mobilização social para promover o uso de
bicicletas; • Melhoria da sinalização informativa para ciclistas

Fomentar o uso da bicicleta a partir de medidas de expansão da infraestrutura existente e de sensibilização
e comunicação para a promoção desse modo de transporte. As ações e investimentos para estímulo do uso
da bicicleta deverão sempre considerar as especificidades e demandas de cada região e uma abordagem
inclusiva que garanta a segurança e acessibilidade a todos, mas principalmente mulheres, jovens e
populações mais vulneráveis. Para tanto, a ação contempla as seguintes estratégias:  

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Ao todo, foram 2.295 vagas implantadas nos terminais de ônibus (entre 2014 e 2020). Com o intuito de
aumentar a confiabilidade do usuários e assim tornar a opção pela bicicleta mais atrativa, a partir de
2017 começou a ser implantado o controle de acesso aos bicicletários, hoje estando presente nos
terminais Amaral Gurgel (41 vagas), Parque D. Pedro II (156 vagas), João Dias (72 vagas), Lapa (74
vagas), Princesa Isabel (66 vagas), Pinheiros (75 vagas), Pirituba (156 vagas), Tiradentes (148 vagas),
Campo Limpo (150 vagas), Guarapiranga (24 vagas) e Sacomã (146 vagas).

Bicicletários nos Terminais de ônibus: (SPTrans)

Ampliação de 154 km de estruturas cicloviárias na cidade em 2022. Realização de manutenção e
requalificação de estruturas cicloviais, o que inclui sinalização para ciclistas. 

- Aumento da malha cicloviária. 
 -Implantação de bicicletários em todos os terminais de ônibus municipais (SPTrans)

Nenhum resultado obtido. 

SECRETARIA LÍDER

SMT CET
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Promover a substituição gradativa das frotas de ônibus municipais para veículos
zero emissões.

Substituição anual de ônibus por modelos com menor emissão até atingir zero emissões de nos termos da
Lei 16.802/2018 e dos contratos de operação da PMSP com as empresas de ônibus operadoras do sistema.

SECRETARIA LÍDER

SMT SPTrans 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 
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Instituir Zona Zero Emissão no perímetro do Minianel Viário

Instituição de áreas de zero emissões a partir da restrição e desincentivo de uso de veículos a combustão
na área delimitada pelo Minianel Viário. A instituição da Zona Zero Emissão deverá ser progressiva, podendo
ser baseada na compreensão do perfil das viagens de passageiros e cargas que acessam o perímetro de
intervenção. A ação incluirá, dentre outras, as seguintes atividades: 

• Mapeamento de áreas prioritárias com altos índices de poluentes locais; 
• Escalonamento de áreas, partindo do centro no programa Sexta Sem Carro, região da rótula e contra-rótula
e expansão progressiva aos limites do Minianel Viário; 
• Análise comparativa de práticas anteriores de restrição de veículos implementadas internacionalmente; 
• Consultas locais e levantamento de informações dos perfis de usuários do transporte público e privado
nas áreas de interesse; 
• Implementação de projetos-piloto para definição de parâmetros de operação da Zona Zero Emissão,
incluindo o monitoramento de sua operação; 
• Implantação/requalificação de infraestrutura para a mobilidade ativa na área da(s) intervenção(ões); 
• Elaboração de legislação específica estabelecendo a Zona Zero Emissão e previsões para
expansão/replicabilidade em outras áreas.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Nenhuma atividade concluída.

Atividades a serem planejadas. 

Nenhuma atividade em execução.

Nenhum resultado obtido. 

SECRETARIA LÍDER

SMT CET
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Garantir que 100% da frota utilizada pela Prefeitura (ou terceirizada) seja zero
emissões em 2040.

A Prefeitura de São Paulo deverá utilizar o seu poder de indução do mercado de maneira a incentivar a
indústria automobilística e dar exemplo para a sociedade na transição para uma frota zero emissões na
cidade. A ação objetiva a substituição de 50% da frota própria ou terceirizada para veículos zero emissões
até 2030 e de 100% da frota em 2040.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SGM

Transferência da coordenação do COMFROTA para a SECLIMA;
Ampliação do leque de descarbonização da frota;
Busca por alternativas não poluentes de transporte coletivo.

Instituição de plano de implementação de VLTs (veículos leves sobre trilhos) movido a ar comprimido
em duas linhas de projeto para o município de São Paulo;
Acompanhamento junto a SIURB da implementação dos planos de BRTs (Bus Rapid Transit) visando a
eletrificação dos corredores ;
Visitas e reuniões com as montadoras, integradoras, fornecedoras e distribuidoras de energia , insumos
e equipamentos para avaliar a capacidade de entrega da indústria nacional no esforço de
descarbonização da frota ;
Análise junto a Nissan e ao DTP para Homologação de veículo eletrificado visando sua utilização por
táxis e aplicativos na cidade de São Paulo;
Elaboração de proposta à Prefeitura para substituição dos veículos utilizados pelo 1° escalão da
administração municipal por veículos elétricos.

Homologação de veículos elétricos para uso da frota de táxis e veículos por aplicativo;

Melhoria do andamento das análises e discussões do COMFROTA (comitê de mudança de frota da
cidade);
Maior engajamento da indústria automobilística nos esforços de descarbonização da frota;
Encaminhamento à aprovação do Gabinete do Prefeito de proposta de cessão em comodato de veículo
elétrico para experimentação no Edifício Matarazzo. 
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Instituir legislação de fomento à distribuição de carga fracionada com veículos
zero emissões dentro do perímetro da cidade.

Criação de mecanismos de fomento aos serviços de entregas por veículos pequenos ou de micromobilidade
dentro do Município, para que seja feito com veículos zero emissões.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SMT

Atividades a serem planejadas. 

Aumento da malha cicloviária.

Nenhuma atividade concluída. 

Nenhum resultado obtido.  
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Implantação de uma rede de miniterminais logísticos (MTL) em parceria com a
iniciativa privada.

Dotar a cidade de modelo de abastecimento que proporcione maior racionalidade e eficiência na
distribuição de bens e no uso da infraestrutura viária, contribuindo para redução das emissões de GEE, sem
interferir na mobilidade das pessoas. Para tanto, a ação prevê a reestruturação da logística de
abastecimento para a melhoria do trânsito e a requalificação do ambiente urbano. O modelo visa à maior
eficiência logística e ambiental, por meio da consolidação da carga, roteirização e programação das
entregas, a partir de uma rede de Miniterminais Logísticos implantados em parceria com a iniciativa privada,
nas centralidades e áreas com grande demanda de carga. Com o modelo proposto, é possível reduzir o
número de caminhões em circulação, os congestionamentos e a emissão de poluentes, resultando em
aumento da mobilidade e da produtividade nas operações logísticas, além de mais entregas em menor
tempo e com menor custo. A ação prevê também a adoção intensiva de tecnologia de rastreamento e
roteirização, aliada à consolidação da carga urbana em terminais logísticos e o compartilhamento de
veículos de carga, para obter redução de emissão de poluentes, custos logísticos e congestionamentos,
aumentando a eficiência das entregas e coletas.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SMT

Atividades a serem planejadas. 

Nenhuma atividade em execução.

Nenhuma atividade concluída. 

Nenhum resultado obtido.  
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Aperfeiçoar a regulamentação sobre compartilhamento, estacionamento e
recarga de veículos elétricos ou zero emissões.

Regulamentação sobre compartilhamento, circulação, estacionamento e recarga de veículos zero emissões
destinados a transporte individual. As seguintes ações complementares deverão ser consideradas: 

• Instituir regulamentação de compartilhamento de carro elétrico; 
• Desenvolver estudo para instalação de infraestrutura de recarga para veículos elétricos; 
• Modificar a legislação de uso e ocupação do solo, bem como a legislação edilícia, para prever o
abastecimento de veículos elétricos em edificações ou empreendimentos.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SMT

Atividades a serem planejadas. 

Nenhuma atividade em execução.

Nenhuma atividade concluída. 

Nenhum resultado obtido.  
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Universalizar a cobertura do serviço de coleta seletiva de resíduos secos.

Universalização da cobertura do serviço de coleta seletiva (Pontos de Entrega Voluntária, domiciliar -porta a
porta), em alinhamento com as seguintes ações: 
• Aumentar a capacidade de tratamento de resíduos das cooperativas; 
• Mobilizar esforços no sentido de expandir a absorção pela indústria do resíduo reciclado.

Amlurb

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

SECRETARIA LÍDER
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Maximizar os processos de compostagem.

A ação visa a ampliar a quantidade de resíduos orgânicos tratados por processos de compostagem,
antecedendo à biodigestão sempre que possível e produzindo composto que poderá ser destinado para as
ações que envolvam o plantio e manutenção de áreas verdes públicas. Essa expansão será realizada por
meio das seguintes atividades: 
• Implantar a compostagem em 100% das escolas da rede de ensino municipal até 2025; 
• Expandir o Programa Feiras e Jardins Sustentáveis; 
• Expandir a compostagem dos resíduos de poda das áreas verdes municipais, contribuindo para alcançar,
em 2030, o desvio de 100% desses resíduos para métodos alternativos de tratamento; 
• Implantar o programa de incentivo à compostagem na origem (in situ) em residências, estabelecimentos
comerciais e escritórios, com adequado apoio técnico público e privado, por subprefeitura; 
• Ampliar as ações de incentivo e orientação para uso da compostagem em domicílios, garantindo o
atingimento da meta de retenção de 33% de todo o resíduo orgânico gerado nos domicílios, conforme
estabelecido pelo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS, 2014).

SECRETARIA LÍDER

Amlurb

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 



Rumo ao Carbono 0 em 2050AÇÃO  17

Implantar ecoparques.

Ecoparque é o local para tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos urbanos, integrando
diferentes tecnologias para a segregação e tratamento das diversas frações contidas no resíduo. Esse
tratamento visa à máxima recuperação dos resíduos secos e orgânicos e à redução do volume de rejeitos a
serem conduzidos à disposição final em aterros, seja com tecnologias de geração de energia,
compostagem, recuperação dos recicláveis, destinação adequada dos rejeitos e outros tratamentos
existentes no mercado.

SECRETARIA LÍDER

Amlurb

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 
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Incluir no mandato da Autoridade Hídrica Municipal, em processo de
estruturação, a realização de reporte periódico de dados de operação e de
monitoramento de atividades geradoras de gases de efeito estufa, especialmente
em relação a esgoto, pela concessionária dos serviços de água e esgoto.

Estabeler rotina de envio de informações acerca das atividades emissoras de GEE decorrentes dos
processos de saneamento básico no Município de São Paulo, de modo que seja possível acompanhar a
minimização dessas emissões e as melhorias de eficiência que essas informações demonstrarão (por
exemplo, os fatores de emissão relativos às estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de
esgotos - ETE, monitoramento da eficiência da captura de metano, a carga orgânica remanescente nos
efluentes de ETE lançados em corpos d’água etc.)

SECRETARIA LÍDER

SMDU

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 
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A PMSP deve empreender ação política, compatível com a dimensão de sua potencialidade e de seus
problemas, no combate à poluição do ar e das águas, à contaminação dos solos e das águas
subterrâneas, à deterioração da biodiversidade e à degradação ambiental em todas as suas formas.
Deve, ainda, apoiar a constante melhoria dos padrões de qualidade do ar, das águas e do solo,
atualizados segundo o conhecimento disponível, fortalecendo e expandindo os sistemas de
monitoramento ambiental em parceria com outros níveis de governo, academia e organizações da
sociedade civil. 

Apesar do Município não deter competência sobre muitos dos parâmetros de gestão dos recursos
naturais, poderá liderar agendas, como a de qualidade do ar, gestão de resíduos sólidos e gestão das
áreas contaminadas, integrando os dados produzidos e utilizando-os para subsidiar a tomada de decisão
em diferentes setores ou instituições.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Promover a melhoria da qualidade ambiental do Município de São Paulo na
perspectiva dos impactos da mudança do clima.

SECRETARIA LÍDER

SGM

Monitoramento e fiscalização de áreas de preservação ambiental e mananciais;
Reuniões CETESB + SABESP para coleta de dados que possam ser utilizados como parâmetro para
mensurar a quantidade de matéria orgânica despejada na represa e quanto deverá ser reduzida para
atingi-la;
Elaboração de norma técnica solicitando apoio da secretaria de infraestrutura e meio ambiente do
estado de São Paulo.

Criação de um grupo de trabalho com a finalidade de discutir e definir um indicador para mensuração
do lançamento de material orgânico na Represa Guarapiranga pelo Município de São Paulo, tendo em
vista o cumprimento da Meta 67 do Programa de Metas: “Reduzir em 15% o total de carga orgânica
(proveniente da cidade de São Paulo) lançada no Reservatório Guarapiranga;
No tocante à OIDA em 2022:

43,25 hectares de áreas embargadas;
R$ 1,196,503.00 em multas arbitradas;
30 apreensões de motosserras, veículos, maquinários e petrechos que estavam sendo utilizados
para degradação da qualidade ambiental em áreas de preservação e mananciais. 

14 operações integradas em defesa da água (OIDA).
Esclarecemos que, considerando que se tratam de programas, as ações tem caráter contínuo.

Elaboração de um indicador para mensuração do lançamento de material orgânico na Represa
Guarapiranga pelo Município de São Paulo
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Avaliação crítica da aplicação dos instrumentos urbanísticos ambientais em consonância com o objetivo
XI, art. 7º, do PDE, que versa sobre a mitigação de fatores antropogênicos e a adaptação aos efeitos reais
ou esperados das mudanças climáticas. A partir de um monitoramento consistente, eventuais revisões e
ajustes deverão ser propostos.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Nenhuma atividade concluída.

Nenhuma atividade em execução.

Elaborar Ato Específico, conforme estabelecido no artigo 16 do Decreto n° 57.565/2016 (Regulamenta
procedimentos para a aplicação da Quota Ambiental), definindo as certificações que serão aceitas para fins
de comprovação do Incentivo de Certificação previsto no artigo 83 da Lei nº 16.402, de 2016 (Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo), bem como os graus de certificação e respectivos fatores de
certificação.

Nenhum resultado obtido.

Aperfeiçoar o monitoramento da aplicação, eficiência e eficácia dos instrumentos
urbanísticos utilizados com a finalidade de promover a mitigação de emissões de
gases de efeito estufa e a adaptação aos impactos da mudança do clima, bem como
a adoção de fontes renováveis de energia e a construção sustentável.

SECRETARIA LÍDER

SMDU/SMUL



Adaptar a cidade de Hoje para o amanhãAÇÃO 21

Aumento da oferta de Habitação de Interesse Social (HIS) para as camadas sociais de mais baixa renda,
segundo diretrizes do Plano Municipal de Habitação (Projeto de Lei n. 619/16), adotando soluções
sustentáveis da construção civil, como medidas obrigatórias de eficiência energética, economia de água
e aquecimento solar. As novas unidades devem priorizar locais de infraestrutura consolidada, próximas a
equipamentos públicos existentes e utilizar de mão de obra local na requalificação ou construção das
habitações. 

As seguintes estratégias foram identificadas como importantes para o desenvolvimento da ação: 

• Adotar a mediação de conflitos como estratégia de provimento de habitação de interesse social; 
• Fortalecer a implementação da cota de solidariedade para ampliação de produção de HIS; 
• Urbanizar assentamentos precários de maneira participativa, incluindo a população no planejamento
dos projetos.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Atualmente a Secretaria Municipal de Habitação trabalha com três programas que visam a melhoria na
qualidade de vida das famílias de baixa renda, sendo estes;
 a) Provisão habitacional (Meta 12 do PdM 2021-2024), que visa a construção de novas unidades
habitacionais para famílias removidas por obras de interesse público. 
 b) Urbanização de Assentamentos Precários (Meta 13 do PdM 2021-2024), que realiza intervenções físicas
nos assentamentos precários, munindo-os de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, sendo que
em alguns casos, por meio deste programa é possível também realizar pequenas obras de recuperação
ambiental destes territórios de modo a eliminar as situações de risco e de insalubridade possibilitando a
consolidação do maior número de moradias já consolidadas no local.
 c) Regularização fundiária (Meta 14 do PdM 2021-2024), última etapa de trabalho desta SEHAB, que visa
dar segurança na posse das famílias escopo de atuação desta secretaria.
 Atualmente, está em fase de regulamentação o a Lei Municipal 17.638 de 9 de setembro de 2021 que cria o
Programa Pode Entrar, programa este que visa facilitar a contratação de obras para atender à meta 12 de
produção habitacional.

Atualmente, está em fase de regulamentação o a Lei Municipal 17.638 de 9 de setembro de 2021 que cria o
Programa Pode Entrar, programa este que visa facilitar a contratação de obras para atender à meta 12 de
produção habitacional.

Nenhuma atividade em planejada.

"Em 2021 foram viabilizadas (entregues e contratadas) 13.392 unidades habitacionais novas
6.349 famílias foram beneficiadas pelo programa urbanização de favelas e 9.621 famílias foram beneficiadas
com processos de regularização fundiária." 

Incrementar o provimento habitacional para população de baixa renda.

SECRETARIA LÍDER

Sehab
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Aumento das áreas permeáveis e parcialmente permeáveis em edificações e espaços públicos sob
administração da Prefeitura de São Paulo, com adoção de soluções baseadas na natureza (SbN). Em
áreas com limitações de espaços, a ação prevê análises de viabilidade para implementação de
pavimentos permeáveis e aumento de áreas verdes no leito carroçável. Entre as medidas de soluções
construtivas tradicionais, há desde a guia e sarjeta com boca de lobo até o piscinão, e das soluções
baseadas na natureza, há a arborização urbana, telhados verdes, cisternas, biovaletas etc. 

As seguintes atividades preliminares foram identificadas como parte da ação: 

• Criação de diretrizes e critérios para aumento da permeabilidade, para adoção da administração pública
municipal em todas as obras e serviços; 
• Elaboração de Manual de Soluções de Drenagem Sustentável identificando medidas ou dispositivos de
retenção e infiltração e materiais aplicáveis às diferentes tipologias de edificação e espaços públicos; 
• Inclusão sistemática dos critérios e soluções identificados no Manual de Soluções de Drenagem
Sustentável nas contratações de obras e serviços pelos órgãos municipais, compreendendo a
regulamentação necessária.

Aumentar a área permeável dos equipamentos e espaços públicos novos e
existentes.

SECRETARIA LÍDER

SIURB

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Template não respondido. 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 
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As obras de engenharia da infraestrutura de drenagem demandam dimensionamento hidráulico, que é
prejudicado pela incerteza nas previsões climáticas para São Paulo. Além dessa incerteza, e
considerando que os Cadernos de Drenagem (ligados ao Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais) já passaram a incorporar chuvas com período de retorno de 100 anos, a conciliação da
infraestrutura cinza das obras tradicionais com as soluções baseadas na natureza desponta como
solução que aumenta a flexibilidade da gestão da drenagem em São Paulo, contribuindo para a
minimização dos alagamentos e inundações. Além disso, a infraestrutura verde- -azul é permeável,
favorecendo os processos naturais de recarga dos aquíferos, e também apoia o arrefecimento da
temperatura. Por outro lado, é necessário transformar a cultura de projeto hoje existente na perspectiva
do aumento da temperatura e o potencial de contribuição das estruturas de concreto para isso.

Incrementar o uso de soluções baseadas na natureza (SbN) nas obras da
infraestrutura de drenagem.

SECRETARIA LÍDER
SIURB

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Template não respondido. 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 



Adaptar a cidade de Hoje para o amanhãAÇÃO 24

Implementação de intervenções urbanísticas em logradouros públicos, redesenhando as vias com a
finalidade de melhorar a caminhabilidade e o bem-estar do pedestre. Integra soluções baseadas na
natureza (SbN), como arborização, jardins de chuva etc., que beneficiam o conforto térmico, aumentam a
permeabilidade e favorecem a drenagem pluvial. Viabiliza espaço para a circulação e também para
atividades ao ar livre, cultura, convivência, recreação, arte, lazer. Melhora a segurança para os pedestres.
Proporciona condições de melhoria para outros modos de mobilidade ativa. As seguintes ações
complementares deverão ser consideradas: 

• Requalificar 4,5 milhões de metros quadrados de calçadas; 
• Adotar a prioridade efetiva para os pedestres, estabelecendo travessias mais seguras, com os tempos
semafóricos adequados e suficientes, de modo a contemplar e incluir também as pessoas com
mobilidade reduzida; 
• Requalificar os Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem (TICP), considerando as mudanças do
clima e os riscos climáticos; 
• Adotar a estratégia territorial de reforço do desenvolvimento das centralidades.

Requalificar os espaços públicos viários de modo a favorecer a caminhabilidade, as
atividades ao ar livre, a cultura e a convivência.

SECRETARIA LÍDER

SMSUB

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Previstos 400 jardins de chuva até 2024. 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Temos 01 jardim sendo executado na região da Mooca, localizado na Rua Siqueira Bueno. 

227 jardins de chuva e outras soluções verdes (calçadas com poços de infiltração, vagas verdes,
biovaletas, etc.)

Os Jardins de Chuva são Soluções baseadas na Natureza (SBN) eficazes na contenção de alagamentos e
inundações, mas também possuem outros grandes benefícios: Retêm poluentes, produtos químicos e
partículas de sujeira antes da água voltar para o solo, controlam os sedimentos do escoamento da água da
chuva e também evitam a reprodução de mosquitos por drenar a água em até 48 horas.
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Mapeamento de zonas críticas inundáveis com vistas à revisão e harmonização das legislações
referentes à ocupação do solo, dado o acirramento dos impactos dos eventos climáticos extremos. O
mapeamento contemplará a identificação de zonas de passagem das cheias (não-edificáveis) e das
zonas de convivência com as cheias, para chuvas com período de retorno de 100 anos. Para tanto, a
ação demandará uma coordenação intersecretarial para revisão das restrições ambientais, construtivas e
de drenagem nessas áreas. 

As seguintes atividades preliminares foram identificadas como parte da ação: 

• Elaboração de projeto-piloto com o mapeamento de uma bacia hidrográfica selecionada identificando
no processo os procedimentos necessários para o mapeamento do restante da cidade e
homogeneização de entendimentos e conceitos utilizados pelas diferentes secretarias envolvidas; 
• Elaboração de recomendações para as zonas de convivência com as cheias, para o estabelecimento de
critérios e requisitos a serem observados por particulares e pelo poder público na ocupação dessas
áreas; 
• Atualização das manchas inundáveis das plataformas de informação municipais (como o Geosampa); 
• Revisão da legislação associada e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

Mapear zonas críticas inundáveis, adotando a perspectiva da ocorrência de eventos
climáticos extremos e objetivando sua incorporação à Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo.

SECRETARIA LÍDER

SIURB

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Template não respondido. 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 
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Aumentar a cobertura de córregos beneficiados pelo Programa Córrego Limpo, visando à redução de
vulnerabilidades em áreas propensas a inundações. O Programa Córrego Limpo - já implementado em
152 córregos da cidade, em parceria com a Sabesp, realiza intervenções para despoluição de córregos
urbanos, avaliadas a partir do monitoramento de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de cada
córrego, a qual não deve ultrapassar 30mg/l. 

À Sabesp cabe a execução da infraestrutura, para regularizar a coleta de esgoto e monitoramento dos
resultados. A PMSP cabe a continuidade e fortalecimento das seguintes ações: 

• Zeladoria para manutenção dos resultados, como a limpeza de margens e pontos viciados de entulho; 
• Articulação e coordenação das ações de canalização de córregos e de requalificação habitacional
implementadas pelo Município, com o planejamento de ações estaduais, incluindo o compartilhamento e
integração de sistemas de informações; 
• Identificação de oportunidades de articulação do Programa com outros projetos de requalificação
urbana liderados pelas diferentes pastas municipais; 
• Promoção de ações de governança colaborativa a partir de ações combinadas com outros programas
municipais (como, por exemplo, o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis).

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Para 2022 existe previsão de conclusão de mais 4 córregos, com destaque para o Riacho Ipiranga.

Atividades a serem iniciadas com base nas metas, objetivos, indicadores e marcos de execução da ação 26. 

Dar seguimento ao Programa Córrego Limpo.

SECRETARIA LÍDER

SMSUB

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Atualmente existem 161 córregos no Programa Córrego Limpo. Entre 2020 e 2021, nove córregos foram
entregues,

Beneficiamento de mais 385 mil pessoas e totalizando cerca de 3 milhões no Programa.
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Inserção da análise de vulnerabilidade climática e estratégias de mitigação e adaptação à mudança do
clima como requisito na elaboração de estudos: que serão submetidos ao licenciamento ambiental ou de
impacto de vizinhança. A medida contribuirá para FM169, além de apoiar a eliminação das emissões de
GEE.

Incluir análise de vulnerabilidade climática e estratégias de mitigação das emissões de
GEE e adaptação aos impactos da mudança do clima nos empreendimentos sujeitos a
licenciamento ambiental ou estudo de impacto de vizinhança.

SECRETARIA LÍDER

SVMA 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Template não respondido. 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Template não respondido. 

Template não respondido. 

Template não respondido. 
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Criação e implementação de critérios de aprovação de projetos, que exijam compatibilidade com o Plano
de Ação Climática, nas propostas apresentadas aos fundos municipais (Fundurb, FMSAI e Fema); bem
como buscar assegurar recursos para o financiamento de ações de mitigação e adaptação à mudança
do clima, considerando que essa responsabilidade é compartilhada pela gestão do Município. A seguinte
ação complementar deverá ser considerada: 

• Revisar a Política Municipal de Mudança do Clima (Lei 14.933/2009) para ampliar a promoção de
estratégias de adaptação e incluir a utilização de recursos do Fundurb e do FMSAI, dentre outros, na
implementação de medidas de mitigação e adaptação.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Estabelecer critérios que permitam e orientem a destinação de recursos dos fundos
municipais para ações de mitigação e adaptação à mudança do clima.

SECRETARIA LÍDER

SGM

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Articulação com as demais secretarias para o desenvolvimento de atividades focadas em cumprir o
estabelecimento de critérios que permitam e orientem a destinação de recursos dos fundos municipais
para ações de mitigação e adaptação à mudança do clima.

Criação de critérios para aplicação de recursos dos fundos municipais e setor privado para temáticas da
mudança do clima.

Constituição de um Grupo de Trabalho que visa discutir, a partir da ótica ESG, a interface do Planclima com
o setor privado.

Recebimento de proposta para realização de Second Part Opinion e Framework do Planclima, visando atrair
investimentos para financiar suas ações. 
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Alavancar o Sistema Municipal de Defesa Civil, por meio da operacionalização do Conselho Municipal de
Defesa Civil e fortalecimento das capacidades técnicas e executivas da Coordenação de Defesa Civil
(Comdec), posicionando-a no organograma da Prefeitura de modo a favorecer sua articulação com os
demais órgãos da municipalidade. A situação hoje existente tende a se agravar com a intensificação dos
impactos da mudança do clima. O resultado esperado é a consolidação da intersetorialidade e
transversalidade nas ações preventivas, emergenciais, assistenciais e recuperativas coordenadas pela
Defesa Civil. A ação compreende os seguintes marcos e atividades: 

• Estabelecimento de rotina de reuniões e procedimentos para o Conselho Municipal de Defesa Civil, até o
final do primeiro semestre de 2021; 
• Qualificação e capacitação continuada dos servidores da COmdec, a partir do início de 2021; 
• Capacitação de equipes técnicas da PMSP sob a perspectiva da mudança do clima, a fim de integrar a
temática de gestão de risco e desastre nas políticas e planejamentos setoriais; 
• Aprimoramento dos planos intersetoriais existentes para a gestão de riscos por meio da articulação dos
diferentes órgãos da administração pública municipal; 
• Integração de sistemas de dados para compreensão do perfil da população de áreas vulneráveis, a fim
de desenhar estratégias compatíveis com as demandas de cada região; 
• Promoção da governança participativa da defesa civil e da comunicação acessível sobre as suas
atividades à população, como, por exemplo, pelo fortalecimento dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil
(Nupdec), a partir de 2021; 
• Elaboração de plano de aprimoramento dos sistemas de detecção e alerta precoce, incluindo
prognóstico, predição, difusão de alertas e medidas de preparação e capacidade de enfrentamento dos
riscos climáticos

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Fortalecer a governança do Sistema Municipal de Defesa Civil para uma gestão
intersetorial e transversal da redução de risco e de desastres.

SECRETARIA LÍDER

SGM

Articulação com as demais secretarias visando o desenvolvimento de atividades focadas no
fortalecimento da governança do Sistema Municipal da Defesa Civil para uma gestão intersetorial e
transversal da redução de risco e de desastres.
Elaboração de diagnóstico com vistas a avaliação da situação atual do processo de governança do
Sistema Municipal de Defesa Civil com vistas a sua adequação às diretrizes da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil (Lei Federal nº 12.608/12) e de documentos técnicos produzidos sobre o tema
pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Este processo objetiva estabelecer diretrizes para o
fortalecimento do Sistema Municipal de Defesa Civil, também levando em conta experiências nacionais
e internacionais de Governança de Riscos e de Desastres, e que poderá culminar com um novo arranjo
institucional para o alcance deste fortalecimento no município de São Paulo. Face às vulnerabilidades
do município esta governança deve ser de caráter permanente, sistêmica e integrando, além do poder
público, a sociedade civil. 

Tratativas com a SMSUB para retomada do Plano de Prevenção de Riscos;
Acompanhamento sazonal do Plano Preventivo de Chuva de Verão (PPCV), Plano de Prevenção e
Combate a Incêndios em Áreas Florestadas e o Programa de Baixa Umidade.



ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

Conclusão do Plano Preventivo de Chuvas de Verão 2022.

RESULTADOS OBTIDOS 

Base de dados gerada a partir do monitoramento das condições de chuva, com o acompanhamento
das temperaturas, umidade relativa do ar, entre outros fatores, que se estende aos meses mais secos e
frios do ano.
Referente ao período de 2021 e 2022 foram:

Contabilizadas as ocorrências de alagamentos repassadas pelos agentes de trânsito da CET;
Medidos os índices pluviométricos;
Mapeados os locais em estado de atenção para alagamentos (com registro de ocorrência de
rajadas de vento).



PROTEGER
PESSOAS E
BENS 

4.3.
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O Plano de Contingência de Seca deverá apresentar os meios pelos quais será garantida à comunidade
atendida pelo sistema de abastecimento de água, a sobrevivência à seca severa, sem colapso econômico
e social. O Plano deve prever, ainda, condições para o racionamento de emergência e ser elaborado sobre
o embasamento técnico-científico disponível.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Criar o Plano de Contingência de Seca, adotando as medidas para sua operação.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SGM

Reformulação da Portaria 1753, de 27 de novembro de 2008, através da elaboração de uma minuta de
decreto que ampliará o enfoque do plano com ações de mitigação e adaptação a médio e longo
prazos e implantando uma nova estrutura de governança com a Coordenação ficando a cargo da
SECLIMA e a coordenação técnico-operacional compartilhada entre o Centro de Gerenciamento de
Emergências Climáticas – CGE/SIURB e COVISA-SMS;
Reavaliação da portaria minutada e que não foi implantada desde 2016 e do Plano de Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais - Operação Fogo Zero” procedendo os ajustes técnicos necessários e
modificando a estrutura de governança com a coordenação geral passando a ser exercida pela
SECLIMA. 

Elaboração de Boletins Informativos mensais visando a transparência na produção dos relatórios da
situação de segurança hídrica da Cidade de São Paulo;
A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo a partir de deliberação do
Comitê de Mudanças Climáticas e Ecoecoeconomia do Município de São Paulo e com o apoio do
representante da SMSUB, está reestruturando o “Plano de contingência para situações de Baixa
Umidade” e o “Plano de Prevenção Combate a Incêndios Florestais - Operação Fogo Zero” de forma a
constituírem duas linhas da ação dentro do Plano de Contingência de Seca – integrando o máximo de
mecanismos possíveis em um único plano onde os mesmos atores que irão acompanhar todos os
eventos adversos e sazonais que ocorrem em todo o município.

Realização de 50 reuniões da Comissão, com a finalidade de discutir assuntos de grande importância para
a Segurança Hídrica com diversos agentes públicos e membros da sociedade civil;

Publicação do 1° Boletim Informativo da Comissão de Segurança Hídrica;
Melhora nos seguintes indicadores (período de 2010 à 2020):

Atendimento no Abastecimento de Água;
Cobertura com Redes de Esgoto;
Atendimento com Coleta de Esgotos;Cobertura com Redes de Esgotos;
Perdas Totais na Distribuição (L/lig.dia);
Perda de Faturamento.
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Estabelecimento de medidas de adaptação e fortalecimento da capacidade de preparação e resposta dos
serviços de saúde em situações de emergência ou de calamidade pública, tanto naturais, como
ambientais ou tecnológicas, provocadas por eventos climáticos extremos, com especial atenção às
populações periféricas e mais vulneráveis. Em sua revisão, que ocorrerá em 2021, o Plano Municipal de
Saúde deverá incorporar a variável climática para o planejamento das ações e serviços de saúde pública
no território, incluindo, entre outras atividades, o treinamento de profissionais e a elaboração de
protocolos específicos para a ocorrência de eventos climáticos extremos em conformidade com o
previsto na seção IV da Política Municipal de Mudança do Clima.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Ampliar medidas de adaptação e fortalecer a capacidade de preparação e resposta
dos serviços de saúde em situações de eventos extremos, com ênfase na
população vulnerável residente nas áreas periféricas.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SMS

Capacitação anual das 28 Unidades de Vigilância em Saúde(UVIS) para as ações dos programas da
Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental (DVISAM), priorizando as mudanças climaticas no programa de
Populações Expostas aos Desastres Naturais e Técnologicos (VIGIDESASTRES)

Capacitação anual das 28 Unidades de Vigilância em Saúde(UVIS) para as ações dos programas da
Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental (DVISAM), priorizando as mudanças climaticas no programa de
Populações Expostas aos Desastres Naturais e Técnologicos (VIGIDESASTRES), programada para agosto
de 2022 em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitaria Estadual

Capacitado as 28 Unidades de Vigilância em Saúde em 2021 de modo online devido a pandemia por
Covid-19, para as ações dos programas da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental (DVISAM),
priorizando as mudanças climaticas no programa de Populações Expostas aos Desastres Naturais e
Técnologicos (VIGIDESASTRES) com foco nas mudanças climaticas

Técnicos e agentes de zoonoses capacitados para atendimento nas demandas relacionadas com as
Mudanças Climaticas.
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O Plano Municipal de Contingência de Arboviroses contém as estratégias para o controle de vetores
causadores de doenças e que possuem seu ciclo de vida alterado por variáveis climáticas, como a febre
amarela, dengue, zika, chikungunya, entre outras, e incorporar a variável da mudança do clima para melhor
definir estratégias futuras.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Atualizar anualmente o Plano Municipal de Contingência de Arboviroses para
aperfeiçoar as ações de enfrentamento dos riscos associados à mudança do
clima.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SMS

Plano de Contingência de Arboviroses anual atualizado com temáticas da mudança do clima publicado

Plano de Contingência de Arboviroses anual atualizado com temáticas da mudança do clima publicado

O Plano de Contingência de Arboviroses foi atualizado para 2022 e há menções sobre as mudanças
climáticas em seu conteúdo

Organização operacional das Unidades de Vigilância em Saúde para o combate às arboviroses.
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O Programa VigiAr permite a realização de estudos de identificação e avaliação dos riscos e efeitos
agudos e crônicos da exposição à poluição do ar, tanto de fontes fixas (estabelecimentos), quanto de
fontes móveis (veículos) na saúde dos paulistanos. A ação visa a fortalecer o programa, pela ampliação
das unidades Sentinela, que hoje contam com sete unidades, mas podem chegar a 27.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Fortalecer o Programa VigiAr.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SMS

Implantação em 2022/2023 de 05 Unidades Sentinela do programa de Vigilância de Populações Expostas
aos Poluentes Atmosféricos - VIGIAR

Em fase de implantação, as 05 Unidades Sentinela do programa de Vigilância de Populações Expostas
aos Poluentes Atmosféricos - VIGIAR

Nenhuma atividade concluída. 

Nenhuma atividade concluída. 
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O PAVS objetiva promover a saúde da população e a melhoria de sua qualidade de vida por meio da
difusão de informações sobre o ambiente no qual a pessoa vive, bem como pela promoção de atitudes
voltadas a preservação, conservação e recuperação ambiental. Possui grande capilaridade nos territórios
e uma estrutura programática que pode ser expandida, ampliando a promoção de ações educativas
relacionadas com mitigação e adaptação climática.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Expandir o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) para todas as
unidades básicas de saúde (UBS), ampliando a incorporação das questões da
mudança do clima.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER

SMS

Implementado 43 Novas unidades do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis nas básicas de saúde
totalizando 330 Unidades Basicas de Saúde do Municipio de São Paulo entre 2021/2022.

Em fase de implementação das Novas unidades do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis nas
Unidades básicas de saúde totalizando faltando implementar 138 para totalizar 468 Unidades Basicas de
Saúde.

Novas unidades básicas de saúde com o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis implementadas.

Expansão do programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS), ocasionando um aumento da cobertura
nas atividades socioambientais com a população.



Proteger Pessoas e BensAÇÃO 35

Fortalecer as estratégias de combate ao desperdício de alimentos, a partir da ampliação de seu escopo e
alcance. Para tanto, propõe-se as seguintes atividades: 

• Expansão do Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos para, no mínimo, 60 feiras
livres e início de sua operação em equipamentos de abastecimento privados (mercados e sacolões); 
• Revisão e aprimoramento dos processos de cadastramento de equipamentos e beneficiários do Programa
Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos, com aumento de fiscalização e transparência sobre a
destinação dos alimentos recolhidos; 
• Fortalecimento da capacidade logística da Prefeitura para coleta e distribuição dos alimentos e criação de
canais de comunicação direta entre equipamentos de abastecimento cadastrados e entidades beneficiadas;
• Redução das distâncias entre produtores de alimentos frescos e in natura e consumidores; 
• Promover o fomento à transição para uma economia circular dos alimentos, a partir da sensibilização e
capacitação de restaurantes, equipamentos de abastecimento e consumidores; 
• Ampliação do Programa Banco de Alimentos

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Combater o desperdício de alimentos e aumentar a segurança alimentar em todo o
Município.

Ampliação e incremento dos Programas Banco de Alimentos e de Combate ao Desperdício de Alimentos.
 Considerando a recente incorporação da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN) e
da Coordenadoria de Agricultura (CA) à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET),
ainda se aguarda a conclusão dos trâmites para definição da Pasta quanto ao tema.

Sem prejuízo das propostas apresentadas diretamente pela COSAN, importa destacar que o PMDE propõe
(proposta 3.2.2): 
1. Organizar e dar visibilidade ao ecossistema rural paulistano, facilitando o acesso ao mercado e o
escoamento da produção por meio da plataforma Sampa+Rural e da organização e fomento de
cooperativas, CSA e grupos de apoio à agricultura familiar e hortas no município; 
2. Promover o ecoturismo rural, facilitando a criação de redes de empreendedores e o acesso à
capacitação empreendedora, bem como outros mecanismos de apoio à atividade econômica
especializada;
 
Ações/Metas planejadas (Meta 12.3, Agenda 2030 e Meta 2.1 do Plano de Ação da Agenda 2030): 
a. Repactuar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PLAMSAN); 
b. Realizar capacitações ligadas a nutrição e segurança alimentar; 
c. "Alcançar o patamar de 200 estabelecimentos e/ou feiras livres participantes no Programa Municipal de
Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos"; 
d. "Ampliar para 350 os beneficiários do Programa Operação Trabalho Combate ao Desperdício"; 
e. "Ampliar as parcerias fixas (em número de 10) junto ao setor privado que contribuam para aumentar o
nível de arrecadações do Programa Municipal Banco de Alimentos (PMBA)".

Correlação com Programa 3016 do PPA 2022/2025: Nutrição e Promoção da Segurança Alimentar.

SECRETARIA LÍDER
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Ações em curso:

1. Continuidade dos Programas em andamento (Programa Municipal de Combate ao Desperdício e à Perda
de Alimentos (Decreto 58.862/2019); Programa "Banco de Alimentos" Municipal (Lei 13.327/2002 –
Objeto: Captação de alimentos impróprios para venda, porém próprios para consumo humano e a
distribuição às entidades previamente cadastradas, para beneficiar famílias e internos em vulnerabilidade
social); Programa Municipal Cozinha Escola (Portaria SMDET nº 33/2019); POT Combate ao Desperdício;
POT Cozinha Escola.
2. Mapeamento dos processos de cadastramento de equipamentos e beneficiários do Programa, bem
como levantamento de dados relativos aos cadastrados e beneficiários; Promoção de cursos de culinária e
cozinha para aproveitamento de alimentos (CRESANs); Realização de capacitações em agroecologia (em
parceria com a Fundação Paulistana).
3. Avaliação do formato de coleta de alimentos, cujo piloto iniciou em meados de 2021.

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

Esclarecemos que, considerando que se tratam de programas, as ações tem caráter contínuo. Já foram
concluídas diversas turmas dos cursos de agroecologia ministrados pela Fundação Paulistana.

RESULTADOS OBTIDOS 

Atualmente, o Programa conta com 27 feiras livres e mais 3 equipamentos de abastecimento públicos. Os
beneficiários do POT Combate ao Desperdício que atuam diretamente nas feiras são 25 beneficiários do
POT Combate ao Desperdício que atuam diretamente nas feiras.

Nos últimos 2 anos, as arrecadações de doações bateram recordes históricos devido à situação de
Pandemia por COVID-19, e parcerias que foram realizadas pelo mesmo motivo, com outras Secretarias
Municipais e indústrias. Em 2020, o PMBA passou de 310 entidades para 410, quando abriu um
chamamento público para a ocupação de 100 vagas. Isso representou um aumento de 105.700 cidadãos
atendidos pelo programa, hoje no total estima-se o atendimento à até 333 mil pessoas. 

De 2017 a 2019 o máximo arrecadado ao ano, foi de 478 toneladas e o doado de 423 toneladas. Em 2020, o
total arrecadado foi de 2.454 toneladas de alimentos e o doado de 2.245 toneladas. Além da doação de
47.775 cestas básicas que foram, pela primeira vez na história do PMBA, distribuídas às entidades
assistidas. O número de pessoas atendidas com as doações feitas pelo Banco de Alimentos em 2020 foi
de 712.672 pessoas. Em 2021, o total arrecadado foi de 1.127 toneladas e doados 1.256 toneladas de
alimentos. Além de mais de 5 mil cestas básicas doados por empresas parceiras.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Atualmente a Coordenadoria de Segurança Alimentar (COSAN) passa por processo de mudança, haja vista
a sua (re-)incorporação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), consoante
Decreto Municipal 61.042, 9 de fevereiro de 2022, sendo essa uma das medidas visando o fortalecimento
institucional.
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Expandir e aprimorar o processo, já existente da CET, que consiste em um sistema de bloqueio de vias
alagadas ou interditadas, estabelecendo protocolos definidos de comunicação tanto interna à PMSP,
quanto à população em geral. Promover a integração e articulação entre os atores e estabelecer padrões
de diminuição da exposição ao risco etc. 
A Iniciativa também conta com um protocolo de paralisação de serviços públicos afetados
(funcionamento de hospitais, escolas, entre outros). A ação está relacionada com a estratégia da PMSP
de criar um centro de monitoramento da mobilidade na cidade. A parceria entre PMSP (CET e SPTRans) e
Governo do Estado (integração dos sistemas de alerta da Defesa Civil e Polícia Militar) é essencial para a
implementação da ação.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Aperfeiçoar os protocolos de paralisação preventiva do sistema de mobilidde,
inclusive com alertas, no caso de eventos climáticos extremos.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SECRETARIA LÍDER
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Levantamento dos protocolos existentes. Análise e sugestões de aperfeiçoamento dos protocolos
existentes.

Nenhuma atividade concluída.

Articular e acompanhar a elaboração dos protocolos a setrem adotados por CET e SPtrans , com base em
projeções do CGE e Defesa Civil.

Nenhum resultado obtido.
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Promover o aumento e a melhor qualificação da arborização urbana, com o plantio de espécies resilientes
às mudanças climáticas, em conformidade com o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU) e Plano
Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres (Planpavel) de modo a proteger a
biodiversidade na cidade e favorecer a adaptação a eventos extremos de calor e precipitação. As seguintes
ações complementares deverão ser consideradas: 

• Promover estudos de flora e fauna locais nativas para definir espécies vulneráveis ou resilientes às
mudanças climáticas, bem como espécies exóticas invasoras; 
• Priorizar, nos viveiros municipais, o cultivo e a recepção, quando couber, de espécies da flora nativa
resilientes às mudanças climáticas; 
• Conectar parques, praças e outras áreas verdes por meio do plantio de espécies vegetais arbóreas nativas
e atrativas às espécies da fauna silvestre que proveem o serviço de polinização e dispersão de sementes.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SVMA publicou o PMMA e PMAU e conduz seu monitoramento

SVMA monitora a execução do PMMA e PMAU e conduz a publicação do PLANPAVEL

Secretaria responsável: SVMA
Projetos SVMA mencionados: PMMA, PMAU e PLANPAVEL 

Publicação do PMMA e PMAU

Promover o plantio de árvores nativas resilientes às mudanças climáticas de
maneira a proteger a biodiversidade e promover a melhoria do conforto térmico na
cidade.

SECRETARIA LÍDER
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Garantir a proteção e a manutenção dos sistemas naturais existentes frente aos impactos da mudança do
clima, pelo fortalecimento dos meios e instrumentos para sua conservação, evitando atingir pontos de não
retorno. 

Mais especificamente, a ação pretende: • Adotar soluções baseadas na natureza nas diversas políticas
setoriais, sempre que possível; 

• Garantir fontes de financiamento, públicas e privadas, para a plena implementação do instrumento do PSA
e demais instrumentos e ações de incentivo à preservação e à recuperação da biodiversidade e dos
serviços ecossistêmicos; 
• Aperfeiçoar a capacidade institucional e operacional da PMSP para execução e acompanhamento
contínuo das ações de conservação da biodiversidade, do capital natural e dos serviços ecossistêmicos; 
• Garantir a implementação dos quatro planos verdes: Plano Municipal da Mata Atlântica, Plano Municipal
de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, Plano Municipal de Áreas
Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, Plano Municipal de Arborização; 
• Estimular atividades econômicas mais sustentáveis, compatíveis com a conservação da biodiversidade, do
capital natural e dos serviços ecossistêmicos; 
• Garantir que as ações de urbanização de assentamentos precários, provimento habitacional e similares
adotem propostas com aumento da permeabilidade do solo e de áreas verdes capazes de diminuir
modificação ou predação ambiental.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SVMA publicou o PMMA, PMSA e PMAU e conduz seu monitoramento

SVMA monitora a execução do PMMA, PMSA e PMAU e conduz a publicação do PLANPAVEL

Secretaria responsável: SVMA
 Projetos SVMA mencionados: PMMA, PMSA, PMAU e PLANPAVEL 

Publicação do PMMA, PMSA e PMAU

Fortalecer os meios e os instrumentos de conservação da biodiversidade, do
capital natural e dos serviços ecossistêmicos e ambientais.
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Coordenação das ações da PMSP para proteção e requalificação de córregos e nascentes, com soluções
baseadas na natureza (SbN). A proteção das nascentes será incrementada por intervenções físicas ou
estruturais. A proteção dos cursos d’água, além daquela exercida pelas áreas de preservação permanente,
deve incluir a despoluição das águas, a criação de parques lineares, a contenção dos processos erosivos
das margens e das áreas de montante e, até mesmo, a reabertura de cursos hídricos tamponados,
recuperando, assim, a prestação de outros serviços ambientais e ecossistêmicos. 

As seguintes atividades preliminares foram identificadas como parte da ação: 

• Realização de mapeamento participativo das nascentes do Município e consolidação de base de
informações unificada para a coordenação de intervenções para sua proteção e requalificação; 
• Elaboração de plano de proteção e requalificação de nascentes e cursos d’água que coordene
intervenções das diferentes secretarias municipais e estaduais, no âmbito das respectivas bacias
hidrográficas; 
• Mobilização e sensibilização das comunidades do entorno de nascentes e cursos d’água, visando à
ressignificação da relação com a água na cidade e criação de uma cultura de convivência harmônica com
corpos d´água.

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

SVMA publicou o PMMA e PMSA e conduz seu monitoramento

SVMA monitora a execução do PMMA e PMSA e conduz a publicação do PLANPAVEL

Secretaria responsável: SVMA
 Projetos SVMA mencionados: PMMA, PMSA e PLANPAVEL

Publicação do PMMA e PMSA

Proteger e requalificar nascentes e cursos d’água.

SECRETARIA LÍDER
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A PMSP deve empreender ação política compatível com a dimensão de sua capacidade econômica e de
seus desafios para apoiar a estruturação de uma nova economia, sustentável, com zero emissão de
carbono, que proteja as condições de trabalho, o empreendedorismo e a vitalidade econômica do
Município. As seguintes ações complementares deverão ser consideradas: 

• Ampliar as áreas de conexão de Internet sem fio aberta, com qualidade e estabilidade de sinal e Wifi
Livre, principalmente nas regiões menos atendidas; 
• Mobilizar esforços para promover a expansão do acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com
qualidade e velocidade adequadas, em especial nas regiões periféricas do território

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Preliminarmente, cumpre observar a falta de conexão direta entre o título da ação - em negrito - e as medidas
descritas nos itens seguintes. Não obstante, compreendemos que as ações, que visam a inclusão digital, são
de atribuição da Secretaria do Governo Municipal (SGM). 

Considerando que o escopo da ação trata de desenvolvimento econômico, não há como furtar a competência
e as ações desta Pasta (SMDET).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é integrada pelas Coordenadorias do Trabalho; de
Desenvolvimento Econômico; de Agricultura e de Segurança Alimentar e Nutricional, em cujas competências
constam previstas ações relativas ao desenvolvimento sustentável; fomento à agricultura urbana e rural e ao
aproveitamento de resíduos, especialmente ao não desperdício de alimentos, bem como outras ações
constantes dos Instrumentos normativos de planejamento estratégico da Prefeitura de São Paulo (PPA; LDO;
PdM; PDE; Agenda Municipal 2030; PMDE; PMADRSS).

Em se realizando recorte finalístico das propostas planejadas pela SMDET, que guardam conexão com a
Ação 40 do PlanClima SP, podemos elencar as seguintes ações:

1. Fortalecer a economia verde, incluindo programas de apoio à agricultura familiar, cooperativas e
ecoturismo, bem como fomentar os setores e articular o sistema da economia verde e economia circular,
como estratégia multidimensional para gerar inclusão social, incremento da qualidade de vida e renda
(maximizar oportunidades de negócios e gerar empregos verdes na cidade), da segurança alimentar e
nutricional, assim como atuar na preservação ambiental e mitigação e adaptação às mudanças climáticas;
2. Criar um selo municipal que incentive e fomente a implementação de práticas e ações de responsabilidade
social e ambiental;
3. Promover parcerias entre setor público e privado que incentivem a construção de soluções para problemas
públicos, em coordenação com outras Secretarias da PMSP (SMSUB, SMVA, SMUL, etc), bem como
entidades parceiras.

Mobilizar esforços para promover o desenvolvimento socioeconômico e a
melhoria da qualidade de vida no Município de São Paulo sob a perspectiva de
uma economia circular e carbono zero.

O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico (PMDE), lançado em 26/Jan/2022 e submetido à
consulta pública e cujas ações e implementação estão em fase de planejamento, no eixo de
sustentabilidade e economia circular, propõe as seguintes ações:

SECRETARIA LÍDER
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Proposta 3.1.1, PMDE: 

1. Mobilizar academia e setor privado para o desenvolvimento de estratégias que proponham uma visão de
futuro da economia verde e circular, estruturando parcerias para entendimento do desafio que as
mudanças climáticas trazem para São Paulo e buscando oportunidades econômicas decorrentes da sua
mitigação (SMDET);
2. Ativar a rede de prestadores de serviços e fornecedores da prefeitura para que se tornem ativadores da
cadeia produtiva no município de São Paulo (SGM);
3. Mapear gargalos regulatórios e sugerir propostas de políticas e programas públicos que possam
fomentar a cadeia produtiva, sempre atendendo ao interesse do conjunto da sociedade (SMDET).

Proposta 3.1.2, PMDE: 

1. Fortalecer o Programa Green Sampa, ampliando as iniciativas de qualificação, incubação e aceleração de
negócios ambientais (SMDET);

2. Realizar e dar visibilidade aos diagnósticos sobre oportunidades de desenvolvimento dos setores de
serviços urbanos para práticas de sustentabilidade, procurando construir condições favoráveis para a
emergência de soluções e tecnologias locais (SGM);

3. Ativar outras instâncias de governo e organismos internacionais para impulsionarem a cadeia de
produtos e serviços verdes no município, buscando apoio institucional, melhorias regulatórias, mas
também oportunidades concretas de negócios e recursos para fomento ao setor (SMRI);

4. Adequar e implementar programas de qualificação e treinamento da força de trabalho aos novos
requisitos dos empregos verdes (SMDET).

Proposta 3.3.1, PMDE; Estimular a adoção de práticas adequadas nos temas social, ambiental e de
governança (ESG) pelas empresas que exercem atividades econômicas no município.

1. Articular iniciativas municipais de inclusão e sustentabilidade com estratégias de empresas e
organizações, potencializando o impacto da atuação de todos (SMDET);
2. Criar um selo municipal que incentive e fomente a implementação de práticas e ações de
responsabilidade social e ambiental (SMDET e outras Secretarias).

Proposta 3.3.3, PMDE; 1. Fortalecer o Hub Green Sampa - Centro de Inovação Verde Bruno Covas - e
posicioná-lo como referência internacional.
 
Meta 8.4, Agenda 2030: “Até 2030, promover a Economia Circular no município de São Paulo, ampliando a
eficiência na produção e consumo de recursos globais, com foco em alimentos, embalagens, madeira e
folhagens, moda, construção civil e eletroeletrônicos”.
 
Meta 9.5, Agenda 2030: “Melhorar as capacidades tecnológicas do município de São Paulo, incentivando,
até 2030, a inovação, visando aumentar o emprego do conhecimento científico e tecnológico nos desafios
socioeconômicos municipais, por meio, inclusive, do aumento do gasto público em tecnologias da
informação”.



ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Esclarecemos que, considerando que se tratam de programas, as ações tem caráter contínuo. 

Expostas acima.

Compostagem: 2377 certificados; 
Moda Sustentável: 1472 certificados; 
Introdução ao Upcycling: 2189 certificados; 
Moda sustentável: 695 certificados; 
Introdução ao Upcycling: 365 certificados.

Número de alunos por curso (2021/2022): 

Meta 12.6, Agenda 2030: “Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a
adotar práticas sustentáveis e a integrar informações sobre sustentabilidade em seu ciclo de relatórios”.
 
Propostas: a. Oferecer cursos de educação financeira, cujo conteúdo considere os princípios de
sustentabilidade e da economia circular, voltada aos jovens; b. Realizar prospecção e atendimento a
empresas do município, voltadas à inovação; c. Firmar parcerias e acordos de Cooperação Técnica, por meio
de parceira, na temática da inovação; d. Ofertar curso de qualificação em tecnologia; e. Atender 335.000
empreendedores; f. Produzir, realizar, distribuir e divulgar a série de eventos “Circular Talks”, para debate do
tema Economia Circular entre atores relevantes deste ecossistema, bem como veicular o vídeo do evento em
canais abertos de forma a fomentar e promover a geração e disseminação de conhecimento sobre o tema;
g. Promover a manutenção dos 10 Teias existentes; h. Implantar 10 novos Teias; i. Realizar 4 edições da São
Paulo Tech Week; j. Realizar 4 edições do Vai Tec; k. Fomentar o Programa Fashion Sampa no município de
São Paulo; l. Desenvolver um mapeamento de programas de recompensa por boas práticas socioambientais
e de empresas instaladas no município que adotam práticas sustentáveis e incluem eixo de sustentabilidade
em seus relatórios; m. Promover ações de estímulo à eliminação de embalagens desnecessárias até 2025;
de incentivo a modelos de reuso e ao aumento da taxa de coleta, separação, reutilização e reciclagem,, bem
como efetuar compras sustentáveis e divulgar campanhas de conscientização sobre o consumo
desnecessário do plástico de uso único (SGM, SMDET); n. Participar das Plataformas de Ação da Rede Brasil
do Pacto Global, que possibilitam maior interação da Prefeitura com ações da rede no Brasil e no exterior
(SMRI, SMDET).
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A abordagem das questões climáticas no Currículo da Cidade e outros documentos curriculares da
Rede Municipal de Ensino deverá ser aperfeiçoada, favorecendo a diversidade de ações pedagógicas a
serem adotadas pela Secretaria Municipal de Ensino (SME). 
Formação continuada em mudança do clima para os seguintes públicos: 

Profissionais da Rede Municipal de Ensino, visando à plena disseminação das informações
relacionadas à mudança do clima; 
Demais servidores da PMSP; 
Membros integrantes de instâncias de participação pública da PMSP (conselhos gestores de
parques e de unidades de conservação, Cades, Cades regionais, conselhos participativos, conselhos
de escolas, dentre outras); 

Disseminação de informações, oferecimento de cursos livres e divulgação de atividades e iniciativas no
campo da mudança do clima etc.

As iniciativas desenvolvidas no bojo da Política Municipal de Educação Ambiental deverão aprofundar a
inclusão da temática da mudança do clima, não só através da produção de conteúdos mais específicos,
mas também de diferentes atividades. Entre elas destacam-se:

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Publicação do Currículo da Cidade para todas as etapas e modalidades de ensino da educação básica.
Publicação das Diretrizes de aprendizagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no
Currículo da Cidade de São Paulo. Publicação da Instrução Normativa SME N.45/2020, que define as
diretrizes da educação ambiental para a RMESP.

Publicar materiais contemplando as diretrizes da Educação Ambiental Crítica para a Rede Municipal de
Ensino de São Paulo. 
Ofertar formações continuadas para servidores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, envolvendo a
Educação Ambiental Crítica. 
Subsidiar oficinas de cocriação para estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo na temática das
mudanças climáticas (Olimpíadas pelo Clima).

Publicações institucionais: Currículo da Cidade para todas as etapas e modalidades de ensino contemplando
dos ODS e Diretrizes de aprendizagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Currículo da
Cidade de São Paulo. 
Publicações institucionais e de divulgação da SME/COPED/NTC/Núcleo de Educação Ambiental. 
Proposição de formação continuada e outras ações que contemplam as mudanças climáticas, em
consonância com as diretrizes da Educação Ambiental Crítica indicadas pela SME.

Publicização dos documentos curriculares da Rede Municipal de Ensino de São Paulo

Promover e aprofundar a temática da mudança do clima nas ações da Política
Municipal de Educação Ambiental, fortalecendo sua implantação e ampliando
os públicos-alvo.

SECRETARIA LÍDER
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Fomento à agricultura orgânica e agroecológica na zona rural do Município, por meio da capacitação
técnica dos agricultores e do fortalecimento de cadeias de valor, propiciando aumento do valor
agregado da produção agrícola e da implementação de instrumentos ecônomicos de incentivo à
conversão agroecológica, entre os quais o pagamento por serviços ambientais (PSA). 
Incentivo ao empreendedorismo de base comunitária e fortalecimento de cooperativas já existentes, ou
que vierem a ser criadas, no Município de São Paulo; 
Fomento aos circuitos curtos de comercialização dos produtos in natura e processados, oriundos da
zona rural do Município de São Paulo.

Fomento a atividades econômicas que compatibilizem a geração de empregos, a igualdade de gênero, a
inserção dos jovens, a manutenção da paisagem rural e a conservação das áreas prestadoras de serviços
ambientais. Dentre as atividades identificadas estão: 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

Além das medidas visando o fortalecimento institucional da Coordenadoria de Agricultura, estão em
andamento ações de:

1. Fortalecimento e intensificação da atuação em Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pelas Casas
de Agricultura Ecológicas (CAEs);

2. Continuidade do processo de implantação do SisRural - Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural e
Ambiental como ferramenta de registro de campo e gestão da política;

3. Atualização das informações constantes do Sampa+Rural e inclusão de relatórios e informações relativos
às ações em curso;

4. Fortalecimento da atuação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
(CMDRSS)

5. Continuidade do uso rotativo das Patrulhas agroecológica (tratores) e outros equipamentos de apoio à
agricultura familiar, com digitalização no SisRural do sistema de gestão de registro de pedidos, da análise e
da execução do serviço.

Preliminarmente, importa esclarecer que, visando o fortalecimento institucional, a Divisão de Agricultura - que
tratava dos assuntos relacionados à agricultura da cidade -, ligada ao Departamento de Abastecimento e
Agricultura e a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), ambas ligadas à Secretaria
Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional, Abastecimento e Agricultura (SESANA), da Secretaria
Municipal das Subprefeituras, foram transformadas em Coordenadoria de Agricultura e Coordenadoria de
Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN) – respectivamente e transferidas para a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio do Decreto Municipal 61.042, de 09 de fevereiro de 2022.

Fortalecer as atividades econômicas ambiental e socialmente sustentáveis na
zona rural do Município de São Paulo, em especial a produção local, familiar e
orgânica de alimentos.

SECRETARIA LÍDER
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ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Projeto Ligue os Pontos, etapa financiada pela Bloomberg Philanthropies. As ações do projeto seguem em
andamento e fortalecimento por meio de execução internalizada pela Coordenadoria de Agricultura e com o
apoio de novos parceiros; além de atuar, e maneira rotineira, com ATER e Sampa+Rural.

6. Continuidade do Projeto Ligue os Pontos, que atua, de maneira integrada com as CAE-Sul com 117
agricultores em Planos de Manejo Regenerativo, desenvolvendo e aprimorando modelos e método de
atendimento com foco no fortalecimento de cadeias produtivas específicas, de ponta a ponta (insumos,
produção, comercialização, retorno de resíduos para produção de insumos) Atualmente, está em fase de
prospecção de novos recursos financeiros.

7. Retomada das ações necessárias para a publicação do Plano Rural.

8. Promoção de cursos na temática de economia verde e sustentabilidade, através do Portal CATE: Programa
Ecoa Sampa e ReciclaTec; Compostagem; Moda sustentável; Introdução ao Upcycling; Jardinagem; Hortas;
‘Sustentabilidade e inovação no Terceiro Setor’ e ‘Os objetivos de desenvolvimento sustentável e o Terceiro
Setor’;

8.1 Manutenção do Programa Green Sampa, que apoia o desenvolvimento de startups verdes e ideias
inovadoras. Entre os eixos temáticos do programa estão: ecoagricultura e segurança alimentar; eficiência
energética; indústria limpa e logística reversa; resíduos sólidos e qualidade do ar. Atualmente, encontra-se
aberto processo de chamamento público, de até 30 (trinta) interessados em desenvolver produto/processo
inovador, sustentável relacionado à economia verde, para processo de aceleração de negócios, que durará 12
meses.

8.2. Programa Ecoa Sampa: Realização de capacitações em agroecologia. Cursos voltados ao meio ambiente
e à sustentabilidade, contendo as seguintes temáticas: Aproveitamento integral de alimentos; Tecnologias
sustentáveis; Tratamento alternativo de efluentes; Zeladoria e manejo de áreas verdes; Produção de
alimentos agroecológicos; manejo de recursos naturais voltado ao ecoturismo; Empreendimentos
sustentáveis e negócios verdes; Permacultura; Jardinagem e Aquaponia (Projeto de valorização da vocação
econômica do território e de fomento ao Polo de Ecoturismo em Parelheiros).

Sampa+Rural: Mapeados mais de 2 mil locais do ecossistema de agricultura na cidade, desses mais de 1
mil agricultoras/es, sendo 735 Unidades de Produção Agropecuária (UPA), sendo 78% na região Sul e
incluídos seus respectivos dados; registros de contato de 110 UPAs e 56 estabelecimentos parceiros;
Realizado levantamento de dados de perfil relativos à faixa etária e gênero dos responsáveis, unidade
familiar ou mão de obra contratada; principais culturas produzidas e perfil da produção (alimentos
orgânicos, em transição e tamanho); estruturadas cadeias de valor. Mapeados demais programas
executados no âmbito da SMDET para a temática. 
Programa Green Sampa: Desde sua criação, em 2019, o programa já promoveu o mapeamento com mais
de 400 stakeholders e diagnósticos de empresas de acordo com os eixos de atuação, implementou uma
plataforma de mentorias on-line e criou uma rede de mentores especializados. Em 2020, 100 startups
verdes receberam orientações individuais e coletivas na plataforma on-line. Em 2019, 24 startups foram
aceleradas e tracionadas.



Gerar trabalho e riqueza sustentáveisAÇÃO 43

Definir regras e diretrizes para a utilização dos espaços livres públicos com hortas comunitárias; 
Incorporar no Sampa+Rural o mapeamento de hortas comunitárias em espaços livres públicos; 
Fortalecer o Programa Operação Trabalho (POT) Hortas e Viveiros na Comunidade.

Incentivo à agricultura orgânica urbana em terrenos e espaços públicos livres sem uso, permitindo maior
proximidade entre produção e consumo sustentáveis. Ampliação da educação nutricional e ambiental, além
de diminuição das distâncias entre a produção e o consumo. 

A ação atingirá os resultados por meio, dentre outras, das seguintes ações: 

ATIVIDADES  PLANEJADAS

Preliminarmente, importa esclarecer que, considerando a complementaridade entre as ações 42 e 43 do
PlanClima SP, não haveria um recorte entre as ações planejadas pela Pasta, estando, inclusive, apontadas em
todos os Planos estratégicos do Município de São Paulo (PPA; LDO; PDE; PdM; Agenda 2030; PMDE, etc.),
devendo ser considerada apenas se trata de área urbana ou rural. Neste sentido, considerando que algumas
das ações planejadas para a agricultura rural serão replicadas na agricultura urbana, as ações planejadas por
esta Pasta correspondentes à ação 42, deverão ser reproduzidas nesta ação 43, guardadas as devidas
especificidades.

Além das ações planejadas de agricultura inseridas no quadro relativo à Ação 42, atualmente, está em vias de
aprovação o Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de São Paulo
(PMADRSS), em cujo bojo constam diversas ações: a. Reativar e readequar 5 Escolas Estufas; b. Lançar
Programa Operação Trabalho para agricultura; c. Promover a formação e capacitação técnica e prática em
agroecologia e permacultura para consolidação das hortas urbanas, bem como economia verde,
desenvolvimento rural e estufas.

 Há, ainda, os compromissos firmados no Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços
Livres (PLANPAVEL), consta a diretriz “Ampliar a oferta de hortas urbanas em áreas públicas de forma
articulada com programas pedagógicos nas Unidades Escolares, programas de segurança alimentar, de
agroecologia e geração de renda”, para a qual são estabelecidas as seguintes ações: 

a. Atualizar, anualmente, o cadastro das hortas urbanas; 
b. Definir e estabelecer legalmente critérios para implantação de hortas comunitárias em áreas públicas,
contemplando aspectos relacionados à segurança da saúde das pessoas que deverão manusear as hortas e
a viabilidade em produzir alimentos livres de contaminantes, em consonância com o PLAMSAN; 
c. Promover parceria com as concessionárias de energia para realização de estudo de análise de risco e
instalação de hortas comunitárias na faixa de servidão das linhas de transmissão de alta tensão elétrica,
tomadas as recomendações de segurança.

Meta 61 (PdM 2021/2024): “Estruturar 400 hortas urbanas e ações de suporte a negócios rurais, com
capacitação ligada à economia verde e fomento a tecnologias ambientais”.

Fomentar estratégias de agricultura urbana orgânica.

SECRETARIA LÍDER
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Além das ações em execução por esta Pasta relativas à ação 42 do PlanClima SP e que se relacionam
diretamente com esta ação 43 (hortas urbanas), como, p.e., a estruturação das políticas municipais voltadas
à agricultura; a promoção de cursos de qualificação; fornecimento de insumos, de ATER e estruturação de
cadeias produtivas; etc., apontamos as seguintes ações: 

1. Levantamento e viabilização de áreas para o cultivo; 
2. Regularização das hortas; 
3. Fortalecimento das iniciativas de hortas urbanas existentes, por meio de ações de estruturação; 
4. Estabelecimento de parcerias com concessionária de energia elétrica para estudo e instalação de hortas
comunitárias na faixa de servidão das linhas de transmissão de alta tensão elétrica.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

RESULTADOS OBTIDOS 

Plataforma digital da Sampa+Rural lançada em 2020, já com banco de dados consistente sobre iniciativas
ligadas à agricultura por toda a cidade. No início de 2021 foram lançados os selos da Sampa+Rural. A
plataforma tem o papel de visibilizar, reconhecer e promover conexões, mapeando as iniciativas ligadas à
cadeia de valor da agricultura na cidade e suas conexões

Apontamos que os resultados das ações relativas à agricultura e agroeconomia estão listados na Ação 42.
Mapeadas 106 hortas urbanas e 170 hortas em equipamentos públicos.


