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ODS Week foi uma iniciativa criada para promover, no 
Município de Niterói, a cultura de inovação no setor público 
voltada à resolução de problemas públicos associados ao 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU. O projeto foi um dos desdobramentos da 

parceria entre o Município e a ONU Habitat, através do projeto “Sistemas de 
Responsabilidade Pública para medir, monitorar e informar sobre políticas 
urbanas sustentáveis na América Latina”. Junto com outras 5 cidades da 
América Latina - Rio de Janeiro, La Paz, Chimbote, Trujillo e Tarija - Niterói 
assumiu o compromisso de participar deste projeto piloto de sensibilização, 
disseminação e a implementação de ações e projetos alinhados com os ODS 
e o alcance de suas metas.

A partir desse primeiro diálogo entre municípios da América Latina, Niterói 
elaborou um projeto que previu uma série de campanhas para disseminar 
o papel da Prefeitura na promoção da agenda 2030. Foram realizadas 4 
campanhas com vinculação direta aos ODS 3, 5, 6, 10 e 14, por meio do 
aplicativo Colab.re, com objetivo de difundir seu conteúdo. O segundo 
marco do projeto deu-se por meio da Oficina de Prefeitos que contou com 
a participação de diretores e assessores das cidades envolvidas no Projeto. 
Por fim, cada município elaborou um Plano de Ação e a ONU Habitat apoiou 
a criação de um laboratório de inovação em cada cidade participante. 

APRESENTAÇÃO01

A
Nesse contexto, foi elaborada a ODS Week na Prefeitura de Niterói, com a 

proposta de superar problemas que impactam negativamente no alcance 
dos objetivos da Agenda 2030 no Município, a partir do desenvolvimento 
de soluções inovadoras pelos próprios servidores. A ODS Week envolveu 
ações em três eixos complementares: 1) seminário com gestores municipais 
de diferentes lugares do país que apresentaram práticas inovadoras de 
implementação da Agenda 2030; 2) formação de servidores por meio de 
conteúdos diários relacionados aos ODS, metodologias ágeis, inovação, 
entre outros; e 3) participação dos servidores em um Prêmio que escolheu 
a iniciativa mais criativa e consistente para enfrentar um dos sete problemas 
públicos associados ao Plano Estratégico Niterói que Queremos e aos ODS. 

Nesta publicação você encontrará a sistematização dessa experiência 
trazendo detalhes de sua implementação. A proposta é inspirar outros 
governos locais a adotarem iniciativas semelhantes que colaborem para 
valorizar e reconhecer servidores públicos que atuem de forma criativa 
e proativa em suas atividades e fomentar a cultura de inovação no setor 
público em prol da construção de cidades mais inclusivas e sustentáveis. 

Boa leitura e muito sucesso na implementação da 
agenda 2030 em seu município!
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também 
conhecidos como Objetivos Globais, são uma agenda mundial 

- Agenda 2030 para o Desenvolvimento Social - adotada em 
setembro de 2015, momento em que a Organização das 

Ações Unidas (ONU) comemorava seu septuagésimo aniversário.

Eles representam a continuidade dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), agenda acordada em 2000 pelos países-membros da 
ONU. Ao lado das contínuas prioridades de desenvolvimento, tais como 
a erradicação da pobreza, a saúde, a educação e a segurança alimentar 
e nutricional, como novidade, a nova Agenda define um vasto leque de 
objetivos econômicos, sociais e ambientais. 

O lançamento do processo de construção intergovernamental dos ODS 
começou com a Conferência Rio+20 (em 2012) e teve participação de 193 
países e a sociedade civil global. Seu lançamento foi em setembro de 2015 
pelos Chefes de Estado e de Governo e Altos Representantes, reunidos 
na sede das Nações Unidas, em Nova York. O compromisso estabelecido 
foi o de trabalhar incansavelmente para a plena implementação desta 
Agenda até 2030.

O QUE SÃO ODS? 
O QUE É A AGENDA 2030?02

De acordo com sua Declaração: “Essa é uma Agenda de alcance e 
significado sem precedentes. Ela é aceita por todos os países e é aplicável 
a todos, levando em conta diferentes realidades nacionais, capacidades 
e níveis de desenvolvimento e respeitando as políticas e prioridades 
nacionais. Estes são objetivos e metas universais que envolvem todo o 
mundo, igualmente os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.”

Os ODS estão organizados em 17 áreas e 169 metas e representam um 
chamado universal que visa a erradicar a pobreza e promover vida digna 
para todos, dentro dos limites do planeta, como supõe o seu lema “não 
deixar ninguém pra trás”. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram 
as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social 
e a ambiental. 

Dentre seus objetivos encontram-se, por exemplo, a igualdade de gênero, 
a proteção do planeta, a garantia de paz e justiça, o consumo sustentável, 
infraestrutura, as mudanças climáticas, a produção de energia sustentável, 
a segurança alimentar, a garantia de saneamento, inclusão, igualdade de 

oportunidades, diversidade cultural, educação, inovação, entre outros. 



8

de acordo com sua declaração:         

“nunca antes os líderes mundiais comprometeram-se a ação 
comum e a um esforço por meio de uma agenda política tão ampla e 
universal (...) trilhando juntos o caminho rumo ao desenvolvimento 
sustentável, dedicando-se coletivamente à Busca do desenvolvimento 
gloBal e da cooperação com Benefícios mútuos, que podem trazer 
enormes ganhos para todos os países e todas as partes do mundo. 
(...) implementaremos a agenda para o pleno Benefício de todos, 
para a geração do presente e para as gerações futuras.”
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Figura 1- ObjetivOs de desenvOlvimentO sustentável | FOnte: site dO PlanaltO (2019)
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A ODS Week tem como principal objetivo fomentar a cultura 
da inovação e acelerar a busca de soluções criativas para 
desafios municipais associados ao alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 

Trata-se de uma proposta da Secretaria de Planejamento, Orçamento e

Modernização da Gestão (SEPLAG) do Município de Niterói em parceria

com a ONU Habitat, o WeGov e a plataforma Colab.re.

A ODS Week foi realizada entre os dias 02 e 09 de maio de 2019 no 
Auditório do Centro Administrativo do Caminho Niemeyer, Centro de 
Niterói. Seu público-alvo foram os servidores da Prefeitura. A semana 
foi estruturada a partir de dois eventos de workshops, de abertura e 
de encerramento, respectivamente, nos dias mencionados. As palestras 
contaram com secretários e subsecretários da Prefeitura de Niterói, 
bem como de outros entes federados, pesquisadores, professores 
universitários, especialistas em práticas inovadoras, representantes de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC), entre outros.

Além dos workshops, todos os dias, durante uma semana, os servidores 
municipais de Niterói que se interessaram por participar do evento 
receberam conteúdos sobre metodologias participativas, co-criação de 
ideias inovadoras e a importância das políticas baseadas em evidências.

INTRODUÇÃO03
O objetivo da divulgação desse conteúdo foi gerar um ambiente de 
discussão em torno dos ODS e da inovação no setor público. Diante 
de problemas reais enfrentados pela Prefeitura, esperava-se engajar e 
inspirar os servidores a se envolverem em um ambiente de co-criação 
de ideias inovadoras que propusessem possíveis soluções para os 
problemas reais enfrentados pelo setor público municipal. 

Esses mesmos servidores puderam também concorrer ao Prêmio ODS 
Week, que selecionou e premiou as melhores soluções para desafios 
prioritários que impactam no desenvolvimento da cidade de Niterói. 
Para isso, eles tiveram que se organizar em grupos intersecretariais, 
compostos por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 integrantes e inscrever 
uma proposta de solução para algum desafio prioritário da cidade, que 
impactasse a implementação da Agenda 2030 no Município. 

As soluções propostas foram apresentadas por cada equipe no 
segundo workshop e avaliadas por um júri qualificado. As três melhores 
receberam prêmios: o primeiro lugar conquistou 20 mil reais, o 
segundo, 15 mil reais e o terceiro, 10 mil reais. A iniciativa do Prêmio, 
portanto, valoriza e incentiva práticas inovadoras na gestão, por meio 
de estímulos e inspirações aos servidores da Prefeitura de Niterói. 
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Para realizar a organização da OdsWeek, foi constituída a Comissão 
Organizadora do Prêmio ODS Week, composta por uma equipe 
de servidores da Subsecretaria de Planejamento da SEPLAG 
e designada e formalizada por meio de Portaria. É importante 

destacar que isso fez com que todos os servidores da SEPLAG ficassem 
impossibilitados de participar do Prêmio ODS Week, uma vez que poderia 
ser colocada em questionamento a imparcialidade de julgamento das 
propostas e a isonomia do processo.

Para apoiar a realização da OdsWeek, a Comissão Organizadora buscou 
o apoio e o patrocínio de outras instituições públicas e privadas, como 
a ONU Habitat, o Colab.re e o WeGov. Estabelecer essas parcerias foi 
fundamental para o desenvolvimento do projeto.

Para iniciar a estruturação, a Comissão Organizadora formulou o Edital  de 
regulamento do Prêmio ODS Week, contendo as finalidades do OdsWeek, 
informações sobre a formação das equipes, o processo de inscrição, a 
formação do júri, os critérios de seleção e avaliação das propostas de 
soluções, entre outros dispositivos gerais.

COMISSÃO ORGANIZADORA04
Toda a comunicação referente à OdsWeek ocorreu por meio de um 
site elaborado para esta finalidade: http://www.odsweek.SEPLAG.niteroi.
rj.gov.br, em uma ação conjunta com a Escola de Governo e Gestão (EGG) 
da Prefeitura de Niterói. No site, é possível se informar sobre o que é 
a ODS Week, a programação dos workshops e os desafios propostos. 
Também foi através dele que os servidores puderam se cadastrar e 
inscrever suas propostas de solução. 

Além da divulgação da OdsWeek por meio do site, foi de suma importância 
o desempenho da Comissão para engajar os servidores. Como estratégia, 
foram utilizadas outras redes já constituídas na Prefeitura, como a rede 
de servidores responsáveis pelas metas e indicadores dos órgãos. 
Também foram enviados ofícios para todos os órgãos e entidades da 
Prefeitura com materiais de divulgação para serem afixados em locais de 
fácil acesso para os servidores. Por fim, integrantes da Comissão foram 
pessoalmente em alguns órgãos para engajar seus servidores e solicitar 
que um deles se tornasse embaixador do Prêmio ODS Week no seu local 
de trabalho.

 1  O Edital completo pode ser acessado no final do manual.
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equipe seplag e jurados
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ORGANIZAÇÃO DA ODS WEEK 05
AODS Week envolveu três níveis de engajamento dos 

servidores, os quais deveriam ser escolhidos no ato de 
adesão à iniciativa, no momento de sua inscrição no site 
da Semana.

O primeiro nível de engajamento proporcionou que o servidor fosse 
apresentado a ideias inovadoras, por meio do envio de pílulas do 
conhecimento, as quais foram produzidas pela equipe da ODS Week 
responsável pela curadoria desse material. Todos os dias, durante 
uma semana, foram enviados conteúdos diários sobre: metodologias 
participativas; cocriação de ideias inovadoras; e a importância das 
políticas baseadas em evidências.

Já o segundo nível além de conferir o acesso às pílulas do conhecimento, 
garantia a participação do servidor no workshop da ODS Week, onde 
foram realizadas diversas palestras com o objetivo de aprofundar o 
conhecimento sobre inovação no setor público, bem como estimular o 
debate e dirimir dúvidas.
Por sua vez, o terceiro nível engajamento incluiu, além de todas as 

etapas dos níveis anteriores, a participação do servidor no processo 
seletivo do Prêmio da ODS Week. Esse nível de engajamento permitiu 
que o conhecimento apreendido, por meio das pílulas e do workshop, 
fosse aplicado na prática. O servidor pôde colocar a “mão na massa” e 
desenvolver propostas de solução a desafi os concretos do Município. 
Vale ressaltar que os grupos formados tiveram acesso também a pílulas 
de conhecimento customizadas, referentes aos desafi os escolhidos.
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PROGRAMAÇÃO DO WORKSHOP06
Como abordado anteriormente, para abrir a ODSWeek foi 

realizado um Workshop no dia 02 de maio, o qual contou com 
as mais diversas participações e apresentações. Havia, na 
programação, a mesa de abertura, três mesas de debates, dois 

coffee breaks e o encerramento.

O Workshop teve início com um coffee break para recepcionar os 
participantes e palestrantes. Em seguida, a mesa de abertura estreou 
as apresentações e palestras. Estiveram presentes a ex-Secretária 
de Planejamento e atual Secretária de Fazenda, Giovana Victer; a 
Subsecretária de Planejamento, Marília Ortiz; o Secretário de Meio 

Ambiente, Eurico Toledo; a Secretária de Conservação e Serviços Públicos, 
Dayse Monassa; os representantes da ONU Habitat, Alain Grimard e 
Beatriz Mendonza; e o Gerente de Operações do Colab.re, Gustavo 
Carvalho.

Na primeira mesa de debate, intitulada “Gestão Pública Inovadora”, 
participaram: Gabriela Tamura, fundadora e Diretora de Negócios 
da WeGov, empresa de aprendizado para inovação no setor público; 
Fernando Nogueira, Coordenador do Laboratório de Cidades Inteligentes 
de São Paulo – MobiLab+; Marcelo Cabral, Gerente Executivo do Programa 
de Cidades e Territórios do Instituto Arapyau.

Os assuntos tratados foram norteados por questões sobre o conceito de 
inovação, como a visão inovadora pode ajudar o setor público a cumprir 
a agenda dos ODS para 2030, como o pensamento inovador pode se 
tornar uma ferramenta de combate à ineficiência do setor público, quais 
os papéis das práticas inovadoras e os principais obstáculos enfrentados 
no setor público para adotar essas práticas. 

Como soluções foram apresentados: os hubgovs, espaços de encontro 
para inovação que conectam startups ao setor público; a criação de 
laboratórios de inovações; o uso do design thinking como abordagem 
metodológica para resolução de problemas; uso de tecnologia da 
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informação, como aplicativos, para aumentar a participação popular e 
avançar na visão dos municípios como smart cities.

Na segunda mesa de debate, intitulada “Casos de Inovação em 
Prefeituras”, participaram:  Tullio Ponzi, Secretário Executivo de Inovação 
Urbana do Recife; Anna Karina, Assessora de Governo Aberto na Agenda 
Teresina 2030; Mariana Fiúza, Especialista em Inovação no Setor Público 
da Agenda Teresina 2030;  André Fraga, Secretário de Sustentabilidade, 
Inovação e Resiliência; Marília Ortiz, Subsecretária de Planejamento da 
Prefeitura de Niterói.

Como o próprio título indica, nessa mesa foram abordados alguns 
exemplos de inovação em municípios brasileiros como Recife, 
Teresina, Salvador e Niterói. Recife apresentou suas políticas de 
inovação urbana, que buscam colocar o cidadão como protagonista 
da mudança, trazendo novas soluções para problemas recorrentes. 
Entre as propostas, foram destacadas: as hortas comunitárias; o uso 
do aplicativo Colab; o processo de upcycling, conhecido também como 
reutilização criativa, que é a transformação de subprodutos, resíduos, 

produtos inúteis ou indesejados em novos materiais ou produtos de 
melhor qualidade ou com maior valor ambiental (foi apresentado o uso 
de tubos de TV como lixeira); gamificação/ludificação, o uso de técnicas 
de design de jogos que utilizam mecânicas de jogos e pensamentos 
orientados a jogos para enriquecer contextos diversos normalmente 
não relacionados a jogos.

Também foram apresentadas as ações adotadas pelo Município 
de Teresina para alcançar os objetivos da Agenda 2030 e tornar 
Teresina uma cidade inteligente. Entre elas, foram citadas a criação 
de um observatório de dados abertos, com o objetivo de capacitar 
os servidores municipais para usar e compartilhar dados abertos 
para monitoramento dos ODS, e o uso de redes, infraestrutura e 
sistemas, combinados à expertise humana, para propiciar novos 
modos de governança e empoderamento do cidadão, através do 
compartilhamento de informações e estímulo à inovação.

Salvador compartilhou sua política municipal de inovação que teve início 
com a produção de Editais de Inovação para a Indústria, uma parceria entre 
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a Prefeitura, SENAI, SESI e Sebrae. Esse projeto foi desdobrado em novos 
Editais com desafios sobre conectividade, transparência e engajamento 
do cidadão. Outros projetos apresentados foram: o Pitch Salvador, surgido 
a partir do interesse em conectar a Prefeitura ao ecossistema de startup 
para solucionar desafios nas áreas de Educação, Saúde e Assistência 
Social; e o Hub Salvador, uma comunidade de empreendedorismo e 
inovação que estimula a criatividade e a produtividade.

Niterói, por sua vez, apresentou sua trajetória de governo desde a 
elaboração de seu Plano Estratégico – o Niterói que Queremos – até 
suas mais recentes políticas de inovação. O planejamento estratégico do 
Município tem como foco a participação pública e a transparência, tendo 
sido realizadas diversas consultas públicas em relação à Agenda 2030, 
em parceria com o Colab. Entre as políticas de inovação no Município 
destacam-se: o HackNit, uma iniciativa que busca envolver os moradores 
de Niterói na resolução de seus problemas, incentivando a participação 
social e empregando soluções de tecnologia para otimizar a administração 
municipal; a própria experiência de realização do ODS Week; e a ideia 
futura de criação de um laboratório de inovação no Município.

Na terceira mesa de debate, intitulada “Políticas Públicas Baseadas em 
Evidências”, participaram Paulo Januzzi, pesquisador do IBGE; Ramires 
Brilhante, Assessor do Observatório de Indicadores – ObservaVix; 
Henrique Silveira, Coordenador Executivo da Casa Fluminense; e Flávia 
Bernadinni, Professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
Coordenadora do Núcleo de Análise de Dados para a Cidadania.

 Januzzi apresentou o caso das Políticas de Desenvolvimento Social nos 
anos 2000 a partir de Estatísticas e Políticas Públicas orientadas por 
evidências no Brasil. Ele ilustrou como a produção e o uso das Estatísticas 
Públicas tiveram papel importante na elaboração de diagnósticos, 
monitoramento e avaliação das Políticas de Desenvolvimento Social. Ele 
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argumentou que o uso de evidências é essencial para o desenvolvimento 
democrático e para o combate às especulações midiáticas e às fake news 
e que Agenda 2030 abre muitas oportunidades para legitimação de 
políticas públicas e produção ampla de estatísticas.

Brilhante apresentou o Portal do Observatório de Indicadores - 
ObservaVix, instrumento de controle social e de suporte à tomada de 
decisão, mantido pela Prefeitura de Vitória. O portal tem como objetivos: 
o aperfeiçoamento da gestão pública, a gestão compartilhada, a 
transparência, o aumento da efetividade e da eficiência e a desagregação 
de dados por territórios. A experiência de Vitória foi inspiradora, uma 
vez que serviu como um dos modelos de referência para criação do 

Observatório dos Indicadores do Município de Niterói3 . 

 Silveira apresentou um Mapa da Desigualdade na Região metropolitana 

do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Casa Fluminense. O Mapa da 
Desigualdade agrega 23 indicadores sobre sete temas-chave da realidade 
metropolitana do Rio de Janeiro: Mobilidade, Mercado de trabalho, Pobreza 
& Renda, Educação, Segurança Pública & Cidadã, Saúde e Saneamento 
Básico. É uma ferramenta que busca preencher uma lacuna em termos 
de difusão de informações públicas para qualificar o debate, ampliar o 
alcance do conhecimento sobre os territórios e facilitar a assimilação dos 
dados disponíveis. 

Por fim, a professora Bernadinni palestrou sobre os temas Governo Aberto, 

Dados Abertos, Cidades Inteligentes, Inovação e o papel das novas tecnologias 

da informação e comunicação (TIC’s), uma vez que a disponibilização de 

dados é fundamental para aqueles municípios que desejam adotar políticas 

de inovação. 

 3 O Observanit foi formulado em consonância com os parâmetros do plano estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033 e com o Planejamento Plurianual 2018-2021. Foram incluídos aspectos estratégicos de monitoramento de 
políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, como a Agenda 2030, através dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela organização das nações unidas e refletidos no programa cidades sustentáveis, ambas 
agendas com indicadores e metas assumidos pelo município para que se desenvolva de maneira social, econômica e ambientalmente sustentável. Para acessá-lo: http://observa.Niteroi.Rj.Gov.Br/
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Foram estabelecidos sete temas principais para 
a defi nição dos desafi os mais críticos a serem 
enfrentados na Prefeitura de Niterói. Essas escolhas 
não foram feitas de maneira arbitrária e aleatória pela 

equipe da ODS Week, mas seguiram uma metodologia própria 
a partir da análise dos indicadores municipais. 

Desde 2017, a Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão de Niterói (SEPLAG) vem 
desenvolvendo um Plano de Indicadores com o objetivo 
disseminar, na Prefeitura, a cultura de acompanhamento 
dos resultados das ações do governo. Esse trabalho foi 
concretizado no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021  que inovou 
ao propor mais de 70 indicadores de resultados a fi m de 
subsidiar a formulação e avaliação dos projetos da Prefeitura.

Os temas considerados críticos, a partir da análise 
dos indicadores, foram: mobilidade, saúde, educação, 
desenvolvimento econômico, reciclagem, inclusão social e 
participação social. A Comissão reuniu informações detalhadas 
sobre cada um dos temas e as disponibilizou aos servidores, 
para que eles pudessem se contextualizados e, dessa forma, 
escolherem em qual área gostariam de propor soluções. A 
seguir, serão apresentados os principais desafi os enfrentados 
pelos servidores.

DESAFIOS07
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MOBILIDADE

como melhorar os índices de congestionamento na cidade ?

CONTEXTUALIzAçAO

• Crescimento da frota de veículos de 2010 a 2018 em Niterói: média 

de 7.400 veículos por ano chegando a 268.251 veículos em 2018 (28% 

a mais que em 2010);

• Considerando a estimativa populacional do município, a cidade de 

Niterói possui 1 veículo para cada 2 habitantes;

• Niterói, em 2013, apresentava uma média de 131 minutos no 

deslocamento casa-trabalho-casa, o que gerou um “custo sacrifi cado” 

de 5,6% do PIB da região Leste Fluminense, em valores nominais.

ÁREA DE RESULTADO
orGanIZada e seGUra

ODS11
CIdades e CoMUnIdades sUstentÁVeIs

• sinais inteligentes

O qUE já FOI E/OU SERá FEITO?

• transoceÂnica e estudo do vlt                      

• niterÓi de Bicicleta                                         

• plano diretor de niterÓi
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SAúDE

como ampliar a coBertura de prÉ-natal em niterÓi?

CONTEXTUALIzAçAO

• A Taxa de Moralidade Infantil no município 2017 foi de 9,6 óbitos 

por 1 mil nascidos vivos, em que 64% dos óbitos foram por causas 

evitáveis;

• Do total de óbitos por causas evitáveis em 2017, 46% ocorreram por 

fatores que seriam reduzíveis por uma maior e/ou melhor atenção à 

mulher na gestação. 

ÁREA DE RESULTADO
saUdÁVel

ODS 3
saÚde e beM-estar

•  25 unidades 

O qUE já FOI E/OU SERá FEITO?

• nova maternidade alzira reis
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EDUCAçãO

como comBater a distorção idade-sÉrie na rede municipal de educação?

CONTEXTUALIzAçAO

•  No Brasil, segundo dados de 2018, há quase 7 milhões de estudantes 

da educação básica que estão em situação de distorção idade-série;

• Em Niterói, existem 24% de estudantes nessa situação nos anos 

iniciais do ensino fundamental e 40% e nos anos fi nais (proporções 

maiores que o RJ e Brasil). Considerando-se as duas etapas de ensino, 

28% dos matriculados encontram-se em distorção idade-série, o que 

equivale a cerca de 5.500 alunos.

• De acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), para cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, 

há uma diminuição de 2% na taxa de assassinatos nos municípios; 

• Dos 3.223 adolescentes infratores detidos nos cinco primeiros 

meses de 2018 no Estado do Rio de Janeiro, 83% tinham abandonado 

a escola.

ÁREA DE RESULTADO
esColarIZada e InoVadora

ODS 4
edUCaÇÃo de QUalIdade

O qUE já FOI E/OU SERá FEITO?

• 23 novas unidades escolares, o que garantiu mais de 
3.000 vagas na rede de educação

• plano de cargos e salários para professores 

• programa de reforço escolar
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DESENVOLVIMENTO ECONôMICO

como propiciar um amBiente favorável no município para a instalação de startups?

CONTEXTUALIzAçAO

•  No Brasil, entre 2006 e 2016, o número de micro e pequenas 

empresas (MPE) cresceu 21,9%, gerando 5 milhões de novos postos 

formais de trabalho;

•  Em 2016, as MPEs foram responsáveis por mais da metade dos 

empregos com carteira de trabalho (54,5%) e pelo pagamento de 44% 

da massa de salários no país;

•  Em Niterói, só em 2018, cerca de 1.900 alvarás de micro e pequenas 

empresas foram abertos, o que representa um aumento de 19% em 

relação ao ano anterior e de 81% em relação a 2014.

•  Segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), em 

matéria da Época Negócios, há entre 10 e 15 mil startups espalhadas 

pelo país.

ÁREA DE RESULTADO
PrÓsPera e dInÂMICa

ods 8
trabalho deCente e CresCIMento eConÔMICo

• inova niterÓi 

O qUE já FOI E/OU SERá FEITO?

• casa do empreendedor

ods 9
IndÚstrIa, InoVaÇÃo e InFraestrUtUra
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RECICLAGEM

Como ampliar a reciclagem de resíduos sÓlidos na cidade?

CONTEXTUALIzAçAO

• De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) em 2017, são geradas 160 mil toneladas diárias de 

resíduos sólidos urbano no Brasil, do qual 30% a 40% desse montante 

eram considerados passíveis de reaproveitamento e de reciclagem. 

Porém, somente 13% desses resíduos eram de fato encaminhados 

para a reciclagem.

• O país perde aproximadamente R$ 8 bilhões por ano ao enterrar 

materiais que poderiam ser reciclados após o consumo;

ÁREA DE RESULTADO
VIbrante e atraente

ODS12
ConsUMo e ProdUÇÃo resPonsÁVeIs

• ecoclin

O qUE já FOI E/OU SERá FEITO?

• ponto de entrega voluntária itinerante
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INCLUSãO SOCIAL

Como diminuir a população em situação de rua no município?

CONTEXTUALIzAçAO

• Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

com dados de 2015, projetou-se que no Brasil havia mais de 100 mil 

pessoas em situação de rua;

• Em Niterói, de 2016 para 2017, o número de atendimentos no Centro 

POP da cidade teve um salto de 56%. Desses, 81% dos atendimentos 

foram realizados para pessoas do sexo masculino;

• Ainda no ano de 2017, é possível perceber que a faixa etária de 18 a 

ÁREA DE RESULTADO
InClUsIVa

ods 1
erradICaÇÃo da PobreZa

• niterÓi sem misÉria

O qUE já FOI E/OU SERá FEITO?

• crack: É possível vencer

ods 10
redUÇÃo das desIGUaldades
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PARTICIPAçãO SOCIAL

Como ampliar a participação digital nas zonas perifÉricas do município?

CONTEXTUALIzAçAO

• Considerando-se o total de contribuições do PPA Participativo na 

plataforma Colab.re, identifi cou-se que a participação dos usuários se 

concentrou, majoritariamente, nas regiões Sul (741) e Oceânica (327). 

• Já as regiões Pendotiba e Leste contaram com índices de participação 

bem menor, sendo, respectivamente, 137 e 125 participações.

• Dos munícipes inscritos na plataforma Colab.re, Icaraí e Santa Rosa 

são os bairros com o maior número de cadastros.

ÁREA DE RESULTADO
eFICIente e CoMProMetIda

ODS11
PaZ, JUstIÇa e InstItUIÇÕes eFICaZes 

O qUE já FOI E/OU SERá FEITO?

• niterÓi que queremos

• ppa participativo

• colaB.re

• niterÓi transparente
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ÁREA DE RESULTADO ODS DESAFIO

                     ORGANIZADA E SEGURA
COMO MELHORAR OS ÍNDICES DE 
CONGESTIONAMENTO DA CIDADE?

                    

                    
COMO COMBATER A DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO?

                     PRÓSPERA E DINÂMICA
COMO PROPICIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL NO 
MUNICÍPIO PARA A INSTALAÇÃO DE STARTUPS?

                     

                        

ESCOLARIZADA 
E INOVADORA

EFICIENTE E 
COMPROMETIDA

 INCLUSIVA

                     

SAUDÁVEL

COMO DIMINUIR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA NO MUNICÍPIO?

COMO AMPLIAR A COBERTURA DE PRÉ-NATAL 
EM NITERÓI?

VIBRANTE E 
ATRAENTE

COMO AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DIGITAL DAS 
ZONAS PERIFÉRICAS DO MUNICÍPIO?

COMO AMPLIAR A RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE?
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FORMAÇÃO DAS EQUIPES
E PROPOSTAS APRESENTADAS

MUDAR COR

08
Como condição para submissão de propostas, cada equipe 

deveria conter, no mínimo, servidores de dois órgãos e/ou 
entidades diferentes da Prefeitura, já que um dos objetivos 
do ODS Week é o de promover o trabalho intersetorial, 

estimulando, consequentemente, a criação de novas redes e parcerias 
interdisciplinares na Prefeitura. As equipes que desrespeitaram esse 
requisito foram automaticamente desclassifi cadas.

Em geral, os órgãos e entidades da Prefeitura de Niterói são divididos em 
três eixos: Social, Infraestrutura e Gestão. As parcerias montadas foram 
das mais diversas, envolvendo órgãos até mesmo de eixos distintos, 
como, por exemplo, a proposta que envolveu a Fundação Municipal de 
Educação (FME) e a Controladoria Geral do Município (CGM).  Também 
obtivemos parcerias entre mais de dois órgãos, como o projeto que 
envolveu a Secretaria Municipal de Conservação (SECONSER), a Secretaria 
Municipal de Governo (SEMUG), a Secretaria Executiva (SEXEC) e a 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre os desafi os, o da reciclagem foi o tema com mais propostas 
inscritas (quatro), seguido dos desafi os de inclusão social, educação 
e desenvolvimento econômico, com três propostas cada. Os desafi os 
de participação social, mobilidade e saúde obtiveram duas propostas 
inscritas cada. Abaixo, é possível visualizar o gráfi co de número de 

propostas por área de desafi o. 
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GrÁFICo 1- nÚMero de ProPostas Por Áreas de desaFIos
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Desafi o: Desenvolvimento Econômico 
Equipe: SEDEN | SEMECT 
Proposta: Nitro
Resumo: O Projeto “Startup Niterói” enxerga 
o enorme potencial de ideias inovadoras na 
transformação da indústria e da infraestrutura 
da cidade de Niterói. Dito isso, propõe-se a 

criação de um espaço de inovação, denominado “Startup Niterói”, no imóvel 
público, recém reformado pela atual gestão municipal, situado à Av. Feliciano 
Sodré, nº 43 – Ponta d´Areia. O imóvel é composto de dois andares e um 
anexo, sendo um amplo espaço de interação e de convivência. O layout será 
pensado com o intuito de criar ambientes de trabalho que possam lembrar 
todo o conforto de suas casas, até mesmo para que os colaboradores possam 
se sentir à vontade e que mantenham suas mentes criativas. A ideia é que 
todo mobiliário corporativo possa ser o mais dinâmico e, com isso, haverá mais 
fl exibilidade para desenvolver o ambiente que defi ne a startup. Não sem razão, 
o layout adequado, propicia um melhor conforto, melhor ergonomia e
 aumento na produtividade.

Desafi o: Mobilidade 
Equipe: SMU E  EMUSA 
Proposta: Mobilidade Tática 
Resumo: A Equipe MOBILIDADE TÁTICA 

propõe o desenvolvimento de um 

aplicativo, denominado Mobnit, que cria, 

para o cidadão, uma nova experiência na 

gestão dos deslocamentos, ao considerar todos os modos de transporte 

e, para o poder público, uma nova ferramenta de gestão, planejamento e 

engajamento.

Desafi o: Desenvolvimento Econômico 
Equipe: SECONSER | SEMUG |SMS | SEXEC
Proposta: Niterói Govtech
Resumo: O projeto NITERÓI GOVTECH 

consiste em criar uma incubadora de start up’s, 

para responder ao desafi o de como propiciar 

um ambiente favorável, no município, para a 

instalação de startups. A base dessa incubadora seria o desenvolvimento de 

soluções de inovação tecnológica voltadas para a melhoria da gestão pública, 

de forma a gerar efi ciência e economicidade aos órgãos públicos.

Desafi o: Saúde
Equipe: SEMECT | SMDC | EMUSA 
Proposta: Para o Nascer Feliz
Resumo: O projeto PARA O NASCER FELIZ 
tem como objetivo diminuir o índice da 
mortalidade infantil no Município de Niterói, 
garantindo um pré-natal digno, seguro e 

efi ciente à população. Isso porque, toda mulher tem o direito ao planejamento 
reprodutivos e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério 
(pós-parto), bem como as crianças têm o direito ao nascimento seguro e ao 
crescimento e desenvolvimento saudáveis. Por meio do desenvolvimento de 
algumas ações na atenção básica de saúde e em consonância com a rede 
hospitalar da cidade tem-se por objetivo alcançar maior captação e melhor 
acolhimento para todas as mulheres grávidas assistidas pelo Sistema Único de 
Saúde em Niterói. Para tanto acredita-se que o empoderamento das Mulheres 
e um fácil acesso às informações pertinentes ao processo gestacional sejam 
requisitos para combater a diminuição da mortalidade infantil na cidade 
de Niterói. Em consonância a este objetivo, propõe-se a criação de uma 
plataforma tecnológica que congregue todas as informações necessárias ao 
empoderamento feminino.
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Desafio: Educação
Equipe: FME | CGM
Proposta: Controle e Educação
Resumo: A implementação de um 
processo de criação do Código de Ética 
Participativo das escolas da rede municipal 
de educação de Niterói é uma expressão 
da importância da dimensão ética em 

nossas decisões e condutas diárias.
Entre as diversas possíveis causas da distorção idade-série, pode-se citar a 
falta de apoio familiar, a baixa escolaridade dos pais, o trabalho infantil, a 
falta de identificação com o ambiente escolar, entre outras.
A promoção do debate ético permanente nas escolas e a conscientização 
acerca da necessidade da discussão da complexidade das relações 
sociais, familiares e escolares, a realização de acordo ético específico 
de cada escola do Município através de intensa participação digital dos 
atores envolvidos e consolidação de um Código de Ética Participativo 
da rede municipal de educação de Niterói, o Monitoramento contínuo 
do cumprimento do Código de Ética Participativo com possibilidade de 
sugestões, adaptações e fiscalização através do aplicativo colab.re. vincula-
se diretamente ao combate das causas desse problema.
O resultado é uma definição clara dos princípios que norteiam as ações e 
dos compromissos de conduta acordados entre as partes envolvidas, o que 
favorece a diminuição dos atuais índices de distorção idade-série da rede 
municipal de educação de Niterói.

Desafio: Educação
Equipe: FME | SEMECT
Proposta: Trajetórias: Novos fazeres,  
novos saberes
Resumo: A solução proposta divide-se 
em três macro ações: a construção do 
Hub EducaNit - espaço permanente de 
formação e planejamento para professores, 

com foco em inovação educacional; desenvolvimento e disponibilização 
do aplicativo Frequencímetro - APP de integração da rede de atenção à 
criança e ao adolescente para prevenção da infrequência e do abandono 
escolar; e redimensionamento dos tempos e espaços escolares por meio 
do Programa Novos Rumos. Objetivamos, com isso, a diminuição da taxa 
de distorção idade-série da rede municipal em 3 (três) pontos percentuais 
a cada ano de execução do projeto. Entre os resultados almejados, 
enumeramos a constituição de um ecossistema de inovação e proatividade 
no âmbito da atuação docente, uma maior integração dos diferentes 
atores da Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente, com favorecimento 
dos mecanismos de Busca Ativa no combate ao abandono escolar e a 
superação da burocracia existente no nível de interação institucional 
entre os diferentes órgãos atualmente e, por último, a transformação dos 
ambientes escolares em espaços mais voltados para as necessidades 
de vida das crianças e jovens e, portanto, mais relevantes para esses, 
culminando, assim, na superação da desmotivação e do desinteresse dos 
estudantes pela escola.

Desafio: Mobilidade 
Equipe: NITTRANS | FME 
Proposta: IntegraMob Niterói
Resumo: O CAMINHANIT ESCOLA propõe oferecer uma alternativa de mobilidade educativa, segura, saudável, sustentável, 
participativa e barata aos pais dos alunos. O projeto pretende organizar trajetos/rotas a pé, de casa à escola e vice-versa, 
com os guias do CAMINHANIT ESCOLA. Com a adesão da comunidade escolar ao projeto, busca-se reduzir o índice de 
circulação de veículos nos horários de pico, que causam congestionamento na cidade, reduzir a poluição, reduzir os custos 

em relação ao transporte escolar, e diminuir o sedentarismo infantil, a partir do estímulo à caminhabilidade.
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Desafio: Inclusão Social
Equipe: SASDH | SMA | SEMUG 
Proposta: Entre Olhares e Possibilidades
Resumo: Muros, calçadas, papelão, frio, 
olhares e possibilidades, a cidade se 
movimenta, alternando também seus 
protagonistas e figurantes. Pouco se 
conhece e se observa. Esse é o nosso 

cotidiano sem muros. Assim o Projeto “Entre Olhares e Possibilidades” 
se organiza em três eixos: o pulsar de uma rede, o transpor barreiras da 
invisibilidade através do despertar de potencialidades e a volta a sonhar. Isto 
é pensar o mundo a partir do olhar dessas pessoas. significa “desenvolver 
um olhar crítico sobre a cidade, seus territórios dispostos para a 
discriminação e a exclusão, sua organização do espaço urbano que reproduz 
ainda hoje, como há 120 anos, uma estrutura colonial, onde a cor é sinônimo 
de determinada condição social de (des) respeito e de falta de direitos e 
perspectiva de vida.

Desafio: Reciclagem
Equipe: CLIN |  SMARHS | FMS
Proposta: PrevSustentável 
Resumo:  O presente projeto tem como 
objetivo a separação correta dos resíduos 
sólidos na comunidade do Preventório 
do município de Niterói, tendo esta uma 
população aproximada de 17.000 habitantes 

e geração estimada de 17 toneladas de resíduos por dia. Uma vez que 
o volume diário de resíduos produzidos na comunidade corresponde a 
2,8% do gerado em toda a cidade, propõe-se a utilização de equipamentos 
inovadores de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólido. Como 
resultados do projeto, espera-se incluir a comunidade nas questões de 
educação ambiental e sustentabilidade, estimulando a coleta seletiva 
e tendo como consequência direta o aumento do volume de resíduos 
recicláveis, bem como a inclusão socioeconômica pela construção e 
implantação do galpão de reciclagem para a própria comunidade.

Desafio: Participação Social 
Equipe: NGE | SEMPAS | SEMECT
Proposta: ComuDigita
Resumo: O projeto procura promover 

uma cultura de participação digital através 
da realização de oficinas em territórios 
que possuem baixa participação nas 

consultas realizadas pela Prefeitura de Niterói, além da criação de uma 
rede de participação social para disseminar as ferramentas de participação 
digital. Espera-se alcançar como resultados, a criação de uma relação 
de cooperação entre o Poder Público e a população local através destas 
ferramentas e a manutenção e construção da Cidade e estimular o 
sentimento de pertencimento do indivíduo em seu território.

Desafio:Inclusão Social 
Equipe: SASDH | SEXEC | SEOP
Proposta: GRUPods

Resumo: O presente projeto pretende 

implementar ações que reduzam a 

desigualdade, tornando Niterói uma cidade 

cada vez mais inclusiva, levando à população 

em situação de rua políticas e serviços públicos. Como resultados esperados 

estão a identificação do perfil socioeconômico da população de rua, a 

democratização do acesso aos serviços e políticas públicas e a reinserção de 

tal população no mercado formal de trabalho.

.



32

Desafio: Educação
Equipe: FME | SASDH 
Proposta: Fracasso escolar: velhos 
problemas, novas soluções 
Resumo: O projeto “FRACASSO ESCOLAR: 
VELHOS PROBLEMAS, NOVAS SOLUÇÕES” 
assume o enorme desafio de enfrentar 

os altos índices de distorção idade-série na rede municipal de ensino 
de Niterói, fenômeno diretamente associado à experiência do fracasso 
escolar. Tal experiência, produtora de sofrimento para estudantes, suas 
famílias e, também, para profissionais de ensino, é entendida nesta 
proposta enquanto construção social e não meramente resultado de 
processos individuais. Dessa forma, a solução aqui proposta busca 
responder à complexidade subjacente ao problema do fracasso escolar 
por meio de intervenções que atravessam três(3) eixos de trabalho: 1. o 
desenvolvimento de mecanismos concretos para fomentar a participação 
das(os) estudantes na escola, como meio de resgatar o sentido das 
suas vivências neste espaço; 2. o debate curricular nas escolas da rede 
municipal de ensino de Niterói, buscando romper com a lógica do currículo 
normativo-prescritivo e fragmentado; 3. ações intersetoriais entre os 
setores de Educação, Saúde e Assistência Social a fim de romper com o 
isolamento da escola no enfrentamento da complexidade do problema. Em 
interferência recíproca, estes três eixos confluem para a constituição de 
uma escola mais democrática e inclusiva para todas(os), trazendo efeitos 
para a superação do fracasso escolar.

Desafio: Reciclagem
Equipe: CLIN | SEMUG | SMARHS
Proposta: Compostagem e Paisagismo em 
áreas urbanas
Resumo: O Projeto intitulado em 
“Compostagem para Uso no Paisagismo em 
Áreas Urbanas” foi desenvolvido em conjunto 

com as Secretarias de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS), Secretaria Municipal de Governo (SEMUG) e a Companhia de Limpeza 
Pública (CLIN), cujo objetivo é intensificar o embelezamento do município, 
melhorando a nutrição da vegetação existente nos parques, hortos, canteiros 
públicos, praças e rótulas utilizando a adubação periódica contando com o 
engajamento da sociedade, compartilhando a responsabilidade de conservar e 
manter os jardins públicos criando espaços para lazer, e áreas turísticas na cidade, 
fortalecendo ações de sustentabilidade e a consciência pública de preservação e 
conservação ambiental.

O Projeto visa além da melhora na qualidade nutricional que aumenta o tempo 
de vida das espécies e as fortalece quanto ao ataque de pragas e doenças, ações 
que favorecem a preservação do meio ambiente, a melhor qualidade de vida da 
população, ações cidadania e fatores econômicos. Como por exemplo, temos a 
melhora da qualidade do ar e do clima, redução dos custos com o tratamento dos 
resíduos sólidos, e aumento do tempo de vida útil dos aterros sanitários.

Desafio: Reciclagem
Equipe:  SMARHS | CLIN
Proposta: Agricultura Urbana
Resumo: Serão implantadas em nosso município 5 hortas comunitárias em diferentes regiões, sob supervisão do poder 
local e executadas pela comunidade do entorno das áreas produtivas, através de chamamento público que convocará 
os interessados em participar do programa e cumprir com o princípio da proximidade. A retirada e manejo de resíduos é 
fundamental para tornar as áreas produtivas. Assim como a matéria orgânica para adubar a terra que será usada na horta 

por meio de composteiras. Com a proposta desta solução, pretende-se estimular a produção e consumo de alimentos sustentáveis; garantir soberania e 
segurança alimentar e o descarte adequado de resíduos.



33

Desafio: Desenvolvimento Econômico
Equipe: FAN | FME |SEXEC| SEMECT
Proposta: Nithub Periferia
Resumo: O NitHub Periferia Criativa tem como objetivo principal de potencializar empreendimentos criativos em favelas 
e territórios periféricos da cidade, através de um conjunto articulado de ações que reconheçam empreendimentos e 
empreendedores periféricos, estimulem a inovação, deem suporte para empreendedores, fomentem negócios e fortaleçam 
redes e iniciativas na área da economia criativa da cidade.Nossa proposta se baseia na compreensão de que as favelas e 
territórios periféricos são os principais polos de inovação e criatividade no momento atual e que fortalecer os negócios 

criativos gestados por seus moradores proporciona uma ação concreta e direta no combate à desigualdade social. Em nossa concepção, territórios 
anteriormente desvalorizados em sua potencialidade econômica devem ser identificados como estratégicos para a geração de emprego e renda para todos e 
para que nossa cidade seja mais igualitária, democrática e sustentável.

Desafio: Reciclagem
Equipe: EMUSA | SMARHS
Proposta: Ciclo Vivo
Resumo: O projeto Ciclo Vivo tem o objetivo de implantar pátios de compostagem e hortas comunitárias em conjuntos 
de habitação social e em comunidades que recebem obras de urbanização, a partir da utilização de canteiros de obras 
desativados e/ou terrenos públicos ociosos. Através dele, a população será convidada a realizar a coleta seletiva, entregar 
seus resíduos orgânicos e recicláveis nos pontos de entrega voluntária, operar o pátio de compostagem e realizar agricultura 

urbana nos canteiros das hortas. O poder municipal arcará com os custos da implantação, operação e realizará o acompanhamento das atividades do 
projeto por vinte e quatro meses. Nesse período, a comunidade receberá os subsídios necessários para que, ao seu término, consiga manter o projeto de 
forma independente, ampliando seu acesso a alimentos orgânicos, oportunidades de trabalho e aumentando sua renda.

Espera-se a ampliação da reciclagem de resíduos sólidos da cidade, através da destinação adequada dos resíduos orgânicos à compostagem e o estímulo 
a uma gestão de resíduos descentralizada. O projeto é uma alternativa inovadora, visto que não há soluções visando ao tratamento de resíduos orgânicos 
implantadas pela gestão municipal. Como o produto da compostagem é o composto orgânico, este será utilizado nas hortas comunitárias associadas, para 
a adubação do solo e produção de alimentos. O projeto é autossustentável e como resultados temos a redução da quantidade dos resíduos enviados para 
aterros, redução do custo de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos municipais, melhoria na coleta seletiva, o estímulo à agricultura 
urbana, produção e consumo de alimentos orgânicos, o aproveitamento racional do uso do solo urbano, o resgate da relação dos moradores com a terra e a 
convivência em comunidade.
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Desafio: Inclusão Social 
Equipe:  SEXEC | OUTROS 
Proposta: RuArte 
Resumo: O Rua´rte levará cultura, arte e música, com uma linguagem prática e lúdica, popular e simples, de modo que 

estes indivíduos reconheçam a importância da “arte de rua” no seu cotidiano e possam descobrir em si novas habilidades, 

competências e prazeres, promovendo o empoderamento e o conhecimento, formando um alicerce sólido contra 

atitudes e atividades nocivas, possibilitando novas possibilidades de reinserção social destes indivíduos.

Desafio:  Participação Social 
Equipe: SEMECT | SEMPAS
Proposta: Programa Participe

Resumo:  A participação social foi o principal ganho com o processo de democratização do Brasil. A partir do princípio 
democrático entendemos que todas as decisões de gestão pública deverão estar abertas à participação social, por 
meio dos instrumentos da democracia participativa. A partir dos avanços da tecnologia, vimos, nas últimas décadas, o 
surgimento de muitos canais de participação social, tais como: sites, rede social, aplicativos de denúncia, ouvidorias, 
consultas públicas, entre outros. Governos em todos os níveis, assim como atores da sociedade civil, têm buscado 
explorar, experimentar e estudar diversas possibilidades de usar as novas tecnologias, promover a transparência, 

a participação e o controle social da gestão pública a partir da oferta de canais digitais de interação entre governo e 
sociedade. Consideramos todos estes meios de participação como potencializadores de instrumentos de participação tais como os Conselhos Municipais, 
legalmente instituídos e com ampla representação da sociedade civil organizada, que de forma paritária dialogam, deliberam e fiscalizam o exercício da 
administração pública. Em nossa proposta defendemos o fortalecimento dos Conselhos Municipais, através da modernização tecnológica. A principal 
inovação permitirá a interação entre participação direta e representada, na medida em que o cidadão poderá participar das sessões plenárias em qualquer 
lugar e momento, por meio de Fóruns Virtuais. Como resultado vislumbramos o fortalecimento dos Conselhos Municipais, ampliando a participação tanto 
das instituições representadas quanto dos cidadãos, construindo as pautas coletivamente, participando das decisões, apresentando demandas e soluções 
de forma colaborativa. Como um desdobramento da proposta, pensamos na criação de um portal da participação onde reuniremos todos os canais de 
participação existentes no município dando maior publicidade às formas e possibilidades de participação e propomos também uma ação pedagógica com 
foco na formação do cidadão para ampliação da participação nos equipamentos públicos de tecnologia que temos em nossa cidade, através do Programa 



35



36

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 09
Para que os jurados pudessem apreciar as propostas elaboradas 

pelas equipes, foram definidos cinco critérios de avaliação, com 
pesos distintos:

A categoria “grau de inovação, criatividade e singularidade” refere-se à 
solução oferecer algo novo, criativo e singular para a cidade de Niterói 
no contexto específico do desafio e de forma a apresentar uma resposta 
diferente da que já existe na cidade para resolvê-lo.

A categoria “possibilidade de implementação” refere-se a quão 
exequível é a solução. Projetos que apresentaram propostas abstratas 
e sem explicação fundamentada de como seriam implementadas foram 
considerados como não passíveis de implementação. Por sua vez, os 
projetos que explicaram e estruturaram a solução de forma embasada 

1 - Grau de inovação, criatividade e singularidade (peso 2);

2 - Possibilidade de implementação (peso 2);

3 - Resultados potenciais (peso 3);

4 - Participação da sociedade (peso 3);

5 - Qualidade da apresentação da proposta escrita (peso 1).
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e demonstraram suas etapas da implementação foram avaliados como 
pouco, razoável ou muito possíveis de implementação. Para obter a 
pontuação máxima, a proposta deveria apresentar uma solução adaptada 
à realidade do Município de Niterói, inclusive apontando seus arranjos de 
governança, recursos orçamentários etc.

A categoria “resultados potenciais” refere-se aos resultados esperados 
após solucionar o desafio. Os resultados podem apresentar melhorias 
nas condições sociais, ambientais, econômicas e/ou institucionais, no 
contexto em que se propõem. As equipes deveriam buscar, ao máximo, 
mensurar as melhorias quantitativas e evidenciar as melhorias qualitativas 
propostas. Além disso, deveriam destacar, ainda, os indicadores possíveis 
para avaliar os resultados, dizendo quais fontes de dados foram utilizadas 
e a metodologia proposta.

A categoria “participação da sociedade” refere-se ao grau de envolvimento 
direto e /ou indireto da sociedade nas diversas etapas da construção 
da solução. Ela avalia o quanto a solução aproxima a sociedade civil 
dos desafios da administração pública e fomenta a participação social 
de maneira colaborativa na concepção, implementação e avaliação da 
solução. As equipes deveriam dialogar com os usuários dos serviços 
a fim de se aproximar ainda mais da realidade daqueles cidadãos que 
convivem com os desafios. 

Por fim, a categoria “qualidade da apresentação da proposta escrita” 
analisa se a apresentação escrita do projeto respeitou todas as exigências 
e se estava coeso e coerente.
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AVALIAÇÃO PELOS JURADOS10
A seguir, demonstramos como foram atribuídas as notas em relação a cada um dos critérios. Para cada critério, o jurado deveria atribuir uma nota de 0 a 3, 

seguindo-se a ficha de pontuação abaixo.

0
A solução não atende ao critério, pois não apresenta nada novo, criativo 
e singular para a cidade de Niterói no contexto específico do desafio.

1
A solução atende pouco o critério, pois apresenta “baixo grau” de 
inovação. Apenas melhorou algo (como um produto, processo ou serviço) 
que já existe na cidade para o contexto específico do desafio.

2

A solução atende de forma razoável, mas apresenta ainda um “baixo 
grau” de inovação. Foi feita uma adaptação de algo (como um produto, 
processo ou serviço) para a realidade do município, mas que ainda não 
pode ser considerado novo, criativo e singular para a Cidade de Niterói 
no contexto específico do desafio. 

3

A solução atende de forma muito satisfatória, pois consegue apresentar 
algo novo, criativo e singular para a cidade de Niterói no contexto 
específico do desafio e de forma a apresentar uma resposta diferente 
da que já existe na cidade para resolvê-lo. Pode-se considerar tanto 
a adaptação de algo que ainda não era aplicado no município, como 
também a aplicação/ desenvolvimento de algo totalmente novo.

1. GRAU DE INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E SINGULARIDADE 2.POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO

0

A solução é muito abstrata, não mostra como será implementada e não 
apresenta detalhes sobre o que propõe. Poucas são as informações 
fornecidas sobre a solução, com baixa qualidade e incompletas. A solução 
mostra-se sem possibilidade de implementação e/ou exequibilidade.

1

A solução ainda é abstrata, mas já mostra como será implementada com 
alguns detalhes. São fornecidas informações um pouco mais completas. 
A solução mostra-se como pouco possível de implementação e/ou 
exequibilidade.

2

A solução é concreta e apresenta de forma clara como será a 
implementação. São apresentadas informações que embasam e 
permitem a compreensão razoável de como será desenvolvida e 
implementada. As informações têm uma qualidade razoável e permitem a 
compreensão da proposta. Pode-se concluir que há razoável maturidade 
do desenvolvimento da proposta. A solução mostra-se com razoável 
possibilidade de implementação e/ou exequibilidade.

3

A solução é muito concreta e apresenta de forma clara como será 
sua implementação. São exibidas muitas informações que embasam 
e permitem a compreensão clara de como será desenvolvida e 
implementada a proposta. Pode-se concluir que há uma alta maturidade 
do desenvolvimento da solução a partir das informações levantadas 
e fornecidas. A solução mostra-se com muita possibilidade de 
implementação e/ou exequibilidade.
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0
Nenhum resultado potencial é exposto. Não é apresentado nada que 
gere resultados para o município de Niterói.

1

Alguns resultados potenciais são apresentados. Os resultados evidenciam 
de maneira insuficiente as melhorias nas condições sociais, ambientais, 
econômicas e/ou institucionais, no contexto em que se propõem 
impactar. Além disso, são pouco mensuradas as melhorias quantitativas 
e pouco evidenciadas as melhorias qualitativas propostas. A metodologia 
dos indicadores é apresentada, mas não fica clara ou é muito abstrata.

2

Alguns resultados potenciais são apresentados. Os resultados evidenciam 
de forma clara melhorias nas condições sociais, ambientais, econômicas 
e/ou institucionais, no contexto em que se propõem impactar. Além disso, 
é possível aferir as melhorias quantitativas e evidenciar as melhorias 
qualitativas propostas. A metodologia dos indicadores é apresentada, 
mas ainda não fica clara ou apresenta alguma inconsistência qualitativa 
ou quantitativa.

3

Vários resultados potenciais são apresentados. Os resultados evidenciam, 
de forma clara, as melhorias nas condições sociais, ambientais, 
econômicas e/ou institucionais, no contexto em que se propõem impactar. 
Além disso, são possíveis de serem aferidas as melhorias quantitativas 
e evidenciadas as melhorias qualitativas propostas. A metodologia dos 
indicadores é apresentada de forma clara e sem inconsistências. 

3. RESULTADOS POTENCIAIS 4.PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

0

Não há nenhum grau de envolvimento direto e/ou indireto da sociedade 
nas diversas etapas do projeto. Não foram consultadas pessoas da 
sociedade civil que serão beneficiadas pela solução durante a elaboração 
do projeto. Não foram consideradas formas de participação social dos 
beneficiários após a implementação da solução. A solução não aproxima 
a sociedade civil dos desafios da administração e não fomenta a 
participação social de maneira colaborativa antes, durante e após a sua 
implementação.

1

Há um baixo grau de envolvimento direto e/ou indireto da sociedade nas 
diversas etapas do projeto. Foram consultadas pessoas da sociedade 
civil que serão beneficiadas pela solução durante a elaboração do 
projeto. Não foram consideradas formas de participação social após a 
implementação da solução. A solução aproxima pouco a sociedade civil 
dos desafios da administração e fomenta pouco a participação social de 
maneira colaborativa.

2

Há um razoável grau de envolvimento direto e/ou indireto da sociedade 
nas diversas etapas do projeto. Foram consultadas pessoas da sociedade 
civil que serão beneficiadas pela solução durante a elaboração do 
projeto. Foram consideradas formas de participação social antes e 
durante a implementação da solução. A solução aproxima razoavelmente 
a sociedade civil dos desafios da administração e fomenta razoavelmente 
a participação social de maneira colaborativa antes e durante a sua 
implementação.

3

Há um alto grau de envolvimento direto e/ou indireto da sociedade na 
solução, ao longo das diversas etapas do projeto. Foram consultados 
diferentes atores da sociedade civil antes e durante a elaboração do 
projeto. A solução aproxima satisfatoriamente a sociedade civil dos 
desafios da administração e fomenta satisfatoriamente a participação 
social de maneira colaborativa antes, durante e após a sua implementação.
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0
O material escrito não respeitou as exigências descritas no GUIA PARA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SOLUÇÃO. O texto não estava coeso nem 
coerente. 

1
O material escrito respeitou as exigências descritas no GUIA PARA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SOLUÇÃO. O texto estava pouco coeso e 
pouco coerente. O material escrito estava ruim.

2
O material escrito respeitou as exigências descritas no GUIA PARA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SOLUÇÃO. O texto estava coeso e 
coerente. O material escrito estava razoável.

3
O material escrito respeitou todas as exigências descritas no GUIA PARA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SOLUÇÃO. O texto estava excelente, 
demonstrando coesão e coerência. O material escrito estava bom.

5.QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA A Banca de avaliação e de seleção dos projetos da ODS Week foi composta 
por cinco membros externos à Prefeitura, sendo eles: Luciana Tuszel (Analista 
de Programas da ONU-HABITAT); Gustavo Carvalho (Gerente de Operações 
do Colab.re); Manuel Bonduki (Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental do governo federal com atuação no GNova - Lab de Inovação 
da ENAP); Marilia Assis (Coordenadora de Estratégias de Inovação da Oppen 
Social); e Isabela Tramansoli (Gerente de Projetos da República.orgLab).
Os jurados tiveram a oportunidade de ler os projetos previamente e 

atribuíram suas notas em uma planilha disponibilizada previamente pela 
Comissão. A Banca reuniu-se na manhã do dia da premiação para trocar 
impressões e para concluir a classificação dos projetos vencedores. Contudo, 
os jurados avaliaram que o processo foi cansativo e que essa reunião 
deveria ter acontecido num dia reservado especificamente para isso, o que 
proporcionaria mais tempo para discussões.

O guia para elaboração do projeto da solução poderá ser encontrado no final do manual



41

FORMAÇÃO DA NOTA FINAL
E CRITÉRIOS DE DESEMPATE11

Para a formação da nota final (NF) de cada solução considerou-se a 
soma das notas de todos os jurados (NJ). Sendo assim, estabeleceu-
se a fórmula da nota final como: NF = NJ1+NJ2+NJ3+NJn, sendo 
n o número de jurados. Além disso, ficou convencionado que a 

nota final seria apresentada com duas casas decimais. 

A nota de um jurado (NJ) foi calculada como a média ponderada, 
considerando a nota em um critério n (Ncn) multiplicada pelo peso 
desse critério (Pcn). Sendo assim, a fórmula para a nota de um jurado 
foi: NJ = (Nc1xPc1) + (Nc2xPc2) +... (NcnxPcn) / (Pc1+Pc2+...+Pcn), sendo 
n o número do critério de avaliação. A nota dos jurados também foi 
apresentada com duas casas decimais. 

Em caso de empate na NF, a Comissão de organização do Prêmio ODS 
Week considerou a soma das notas dos jurados em um dado critério 
para desempate, conforme a seguinte sequência dos critérios: resultados 
potenciais, participação da sociedade, possibilidade de implementação, 
grau de inovação, criatividade e singularidade, e qualidade da apresentação 
da proposta escrita. 

Por exemplo, para iguais NF, a solução com maior nota no critério 
resultados potenciais, considerando a soma das notas dos jurados para 
esse critério, seria classificada primeiramente. Caso ainda houvesse 
empate, foram considerados os demais critérios especificados 
anteriormente, até ocorrer o desempate. 
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SOLUÇÕES VENCEDORAS12

1º º º2 3
Equipe: IntegraMob Niterói 
Integrantes: Priscilla Lundstedt, Francisco    
Alves, Ricardo Tristão e Igor Kiuchi
Órgãos: NITTRANS | FME 
Área do desafio: Mobilidade 
ODS Vinculado: ODS 11 
Nota final: 12,73

Equipe: Nithub Periferia
Integrantes: Roberta Martins, Silvia Barbosa, 
Gabriel Massena , Leonardo Cardoso
Órgãos: FAN | FME | SEXEC | SEMECT 
Área do desafio: Desenvolvimento Econômico 
ODS Vinculado: ODS 8 e 9 
Nota final: 12,55

Equipe: PrevSustentável
Integrantes:  Lélia Lomardo, Maria   Carolina 
Fernandes , Janaína Neves e Thiago Leal
Órgãos: CLIN| SMARHS | FMS 
Área do desafio: Reciclagem 
ODS Vinculado: ODS 12 
Nota final: 12,36
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A equipe vencedora escolheu como desafio a questão de “como 
melhorar os índices de congestionamento da cidade?”, devido 
aos altos índices de demandas no que tange ao assunto trânsito 
e mobilidade em Niterói. Tal questão está vinculada ao Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável número 11 “Cidades e Comunidades 
Sustentáveis”, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e à área de resultado “Niterói 
Organizada e Segura”. A parceria foi feita entre a Niterói Transporte e 
Trânsito (Nittrans) e a Fundação Municipal de Educação (FME).

Como proposta, a equipe apresentou o projeto denominado CAMINHANIT 
ESCOLA, inspirado em outros programas que acontecem ao redor do 
mundo, que têm a iniciativa de oferecer uma alternativa de mobilidade 
e educação segura, saudável, sustentável, participativa, fácil de usar e 
barata. Seus objetivos são: dar às crianças mais autonomia, despertar a 
importância de andar a pé na cidade e estabelecer maior contato com 
a paisagem urbana, o mobiliário urbano e o meio ambiente. Para isso, 
a proposta se dirige aos pais e responsáveis das crianças, organizando 
trajetos/rotas guiados a pé de casa à escola e vice-versa com os guias do 
CAMINHANIT ESCOLA.

O CAMINHANIT ESCOLA representa um serviço de transporte escolar 
alicerçado na caminhabilidade, como forma de solução aos índices de 
congestionamento de Niterói por bairros. Para seu funcionamento, três 
guias devem atuar de forma conjunta: dois acompanhando o trajeto 
caminhando, e um, denominado CAMINHANIT BIKE, que faria o trajeto 
em um triciclo de carga. Além disso, seria estabelecida parceria com um 
agente de trânsito municipal para liderar o percurso.

Como resultados do CAMINHANIT ESCOLA pretende-se reduzir os 
valores de transporte escolar para os pais e responsáveis envolvidos no 
projeto, a fim de ampliar a oferta do serviço, ressaltando principalmente 

os benefícios desta nova opção de transporte para os alunos. Como 
resultados específicos pretende-se: a) estimular a caminhabilidade e 
reduzir os congestionamentos; b) tornar espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e sustentáveis; c) priorizar a qualidade de vida e 
respeito ao meio ambiente.

A equipe que obteve o segundo lugar escolheu como desafio a questão 
de “como propiciar um ambiente favorável no Município para a instalação 
de startups?” vinculada ao ODS 8, que enfatiza questões relativas à 
inclusão produtiva de homens e mulheres, ao direito inalienável ao 
trabalho decente, bem como à promoção do crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável e também, ao ODS 9 que aponta para 
a importância do fomento à inovação, uma vez que propõe a valorização 
de micro e pequenas empresa e a inclusão dos mais vulneráveis aos 
sistemas financeiros e produtivos. A parceria foi feita entre a fundação 
de Arte de Niterói (FAN), a Fundação Municipal de Educação (FME), a 
Secretaria Executiva (Sexec) e a Secretaria Municipal de Educação, Ciência 
e tecnologia (SEMECT). 

O projeto, denominado “NitHub Periferia Criativa”, tem como objetivo 
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principal potencializar os empreendimentos criativos em favelas e 
territórios periféricos da cidade, através de um conjunto articulado 
de ações que reconheçam e garantam suporte a empreendedores 
periféricos, estimulem a inovação, fomentem negócios e fortaleçam 
redes e iniciativas na área da economia criativa da cidade.

A proposta se baseia na compreensão de que as favelas e os territórios 
periféricos são os principais polos de inovação e criatividade no momento 
atual. Logo, fortalecer os negócios criativos gestados por seus moradores 
proporciona uma ação concreta e direta no combate à desigualdade 
social. Territórios anteriormente desvalorizados em sua potencialidade 
econômica devem ser identificados como estratégicos para a geração de 
emprego e renda para todos e para que a cidade seja mais igualitária, 
democrática e sustentável.

O objetivo central da proposta, portanto, é o desenvolvimento 
econômico-social de favelas e territórios periféricos de Niterói, através 
do investimento em empreendedores desses territórios, fomentando e 

promovendo novas oportunidades de negócios e empregabilidade para 
os que formam a base da pirâmide social. 

Como resultados, o NitHub Periferia Criativa visa a estabelecer 
um mecanismo de aceleração para 20 startups que receberão 
fomentos de até R$ 20 mil de capital-semente e participarão de um 
processo de 06 meses de acompanhamento, workshops e mentorias; 
produzir conhecimento mais aprofundado sobre empreendimentos 
inovadores nas favelas e territórios vulneráveis, identificando entraves 
e possibilidades de investimentos para nortear políticas públicas e 
estimular possíveis investimentos privados; estimular a formação de 
uma rede de empreendedores periféricos, estabelecendo trocas e 
parcerias para o fortalecimento dos empreendimentos -  fortalecimento 
do networking da periferia.

A equipe que obteve o terceiro lugar escolheu o desafio sobre reciclagem, 
vinculado ao ODS 12, sobre consumo e produção responsáveis. A parceria 
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foi feita entre a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), 
a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 
(Smarhs) e a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS).

O projeto, denominado PrevSustentável, tem como objetivo envolver a 
comunidade em um programa de reciclagem local, a partir da separação 
dos resíduos na fonte e da destinação da fração reciclável para alimentar 
a cooperativa. Os moradores da comunidade serão os responsáveis pela 
triagem, valoração e venda. Além do projeto de reciclagem, também se 
propõe a participação dos moradores na manutenção de uma horta 
comunitária, que agregue os conceitos de educação ambiental e de 
economia criativa e solidária.

O projeto será implementado no bairro de Charitas, na Comunidade 
do Preventório. Devido à configuração urbana do local, com ruas muito 
estreitas, os caminhões de coleta da CLIN não conseguem atender a 
toda a população, deixando cerca de 1.500 residências sem este serviço. 
Como consequência, grande parte dos resíduos gerados não possuem 
a destinação correta, sendo depositados em áreas públicas e terrenos 
baldios, o que promove o aumento de pragas e vetores, incêndios, 
poluição visual e problemas com a rede de drenagem, afetando 
diretamente a qualidade de vida da população local no que tange saúde 
pública, saneamento, resiliência e meio ambiente.

A melhoria da gestão dos resíduos na Comunidade, além de afetar 
cerca de 1.500 residências, também irá contribuir para diminuição 
dos problemas de drenagem em Charitas e otimizará a balneabilidade 
da praia, uma vez que, durante eventos de chuva intensa, os resíduos 
dispostos de forma inadequada são levados para galeria de águas 
pluviais, gerando obstrução dos canais e aumento da poluição das águas.
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PREMIAÇÃO13

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 09 de maio de 2019, logo após o Júri concluir a avaliação das soluções apresentadas e classificá-las 
de forma decrescente de acordo com a nota final recebida. Às três melhores soluções desenvolvidas para desafios prioritários da cidade 
que impactam no desenvolvimento sustentável de Niterói, foram concedidos prêmios. 

O primeiro lugar garantiu 20 mil reais, o segundo, 15 mil reais e o terceiro, 10 mil reais, sendo estes valores divididos igualmente pelos 

integrantes. A iniciativa do Prêmio tem como função valorizar os servidores municipais e incentivar práticas inovadoras.
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     Por favor, sinta-se à vontade para incluir comentários positivos, negativos ou sugestões:

     De 1 a 10, o quanto você recomendaria o Workshop ODS Week?

     Na sua opinião, o workshop ODS Week acrescentou informações relevantes para o 
seu conhecimento?

Muito Satisfeito  

Satisfeito 

Indiferente

Insatisfeito  

Muito Insatisfeito

Muito Satisfeito  

Satisfeito 

Indiferente

Insatisfeito  

Muito Insatisfeito

Muito Satisfeito  

Satisfeito 

Indiferente

Insatisfeito  

Muito Insatisfeito

Muito Satisfeito  

Satisfeito 

Indiferente

Insatisfeito  

Muito Insatisfeito

FEEDBACK DOS PARTICIPANTES14
Uma vez que a iniciativa do Prêmio ODS Week foi inédita no município, os organizadores do evento consideraram importante obter um feedback dos 

servidores participantes. Para isso, foi elaborada uma pesquisa de satisfação e disponibilizada no site. Abaixo, segue a pesquisa.

Muito Satisfeito  

Satisfeito 

Indiferente

Insatisfeito  

Muito Insatisfeito

Quanto ao objetivo do workshop, você ficou:

Quanto a organização do workshop (instalações, informações, 
apoio técnico e etc)  você ficou:

Quanto a clareza na apresentação dos palestrantes, você 

1

4

Quanto a relevância dos conteúdos abordados, você ficou:2

3

Quanto a duração do workshop, você ficou:5

Sim

Não

6

1 53 7 92 64 8 10

7

8
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1 - Quanto ao objetivo do workshop, você ficou:
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2-Quanto a relevância dos conteúdos abordados, 
você ficou:
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3 - Quanto a clareza na apresentação dos 
palestrantes, você ficou:
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4 - Quanto a organização do workshop (instalações, 
informações, apoio técnico e etc) você ficou:
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5 - Quanto a duração do workshop, você ficou:
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6 - Na sua opinião, o workshop ODS Week 
acrescentou informações relevantes para o seu 

conhecimento?
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7 - De 1 a 10, o quanto você recomendaria o 
Workshop ODS Week?

Como pode ser observado, a maioria dos respondentes se considerou 

muito satisfeito com os objetivos, a relevância e a clareza dos conteúdos 

abordados nas palestras e com a organização do evento. Fazendo-se a 

média das notas atribuídas ao evento na pergunta 7, obtemos a marca de 

9,34 na avaliação do Prêmio ODS Week Niterói.

Um ponto que pode ser melhorado, contudo, é em relação à duração do 

evento. Nos comentários livres, foi ressaltado que era necessário haver 

mais tempo para debates, além de um controle maior sobre a duração das 

falas dos palestrantes.
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ETAPA DE MENTORIA E 
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS
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PRIMEIRO CONTATO COM OS GRUPOS 
APÓS A REALIZAÇÃO DA ODS WEEK – 
MAPEAMENTO DE INTERESSES NA CONTINUIDADE 
DOS PROJETOS

15

No dia 12 de agosto de 2019, quatro meses após a realização do 
evento ODS Week, foi realizado pela equipe da SEPLAG uma 
reunião com grupos que concorreram ao Prêmio ODS Week. 
O objetivo do encontro, que ocorreu em formato de roda 

de conversa, foi identificar quais projetos estavam sendo ou possuíam 
interesse em ser implementados. 

A reunião foi dividida em dois momentos: primeiramente, cada grupo 
apresentou sua opinião e impressão sobre a ODS Week e suas ações em 
relação ao projeto após o evento; em seguida, foi feita uma dinâmica na 
qual  os grupos escreveram as oportunidades, gargalos e próximos passos 
de seus projetos em post-its azuis, roxos e amarelos respectivamente 
e que posteriormente foram lidos pelos representantes de cada equipe 
para todos os presentes. 

Dos 19 grupos inscritos, representantes de 6 grupos compareceram. 
Durante as apresentações, as equipes destacaram que a ODS Week 
foi de grande relevância para fomentar parcerias intersetoriais na 
Prefeitura, uma vez que para formação dos grupos era imprescindível 
haver representantes de pelo menos dois órgãos distintos. A formação 
de articulações intersetoriais é um ponto muitas vezes apresentado 
como gargalo pelos grupos para seguir implementando seu projeto, logo, 
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atividades que estimulem parcerias devem ser fomentadas na Prefeitura. 
Outro ponto de elogio, foi o fato da ODS Week trazer visibilidade para 
projetos que podem não ter encontrado respaldo anteriormente. Já como 
crítica, foi levantado critérios utilizados para avaliação das propostas, 
tendo como sugestão o acréscimo de fatores que considerem o impacto 
social em relação ao projeto. 

projetos que compareceram 
O projeto Ciclo Vivo, vinculado ao desafio sobre meio ambiente, foi 
incorporado ao EcoSocial, um programa de inclusão social de jovens 
em situação de vulnerabilidade social a partir da recuperação de áreas 
degradadas em Niterói com implantação de espécies nativas de Mata 
Atlântica. O EcoSocial trará também a implementação de pátios de 
compostagem e hortas comunitárias em conjuntos de habitação social e 

em comunidades, a partir da utilização de canteiros de obras desativados 
e/ou terrenos públicos ociosos, uma ideia do projeto Ciclo Vivo. 

O projeto Mobilidade Tática (MobNit), vinculado ao desafio sobre 
mobilidade urbana, traz como principal solução aos índices de 
congestionamento a criação de um Laboratório de Mobilidade na cidade 
de Niterói – MobNit – que disponibilize aos usuários dados como o horário 
de circulação dos ônibus e a disponibilidade de vagas. A obtenção de 
dados é um desafio grande devido à baixa articulação entre as Secretarias 
e ao monopólio de alguns dados pelas empresas de transporte. A 
equipe responsável pelo projeto estava no final da formulação do Termo 
de Referência para criação do Laboratório e estudava parcerias com 
instituições de ensino para desenvolver novas soluções . 
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O projeto CaminhaNit Escola, também vinculado ao desafio sobre 
mobilidade urbana, traz como principal solução aos índices de 
congestionamento a criação de um serviço de transporte escolar 
alicerçado na caminhabilidade. A equipe responsável pelo projeto havia 
entrado em contato com algumas escolas da cidade (tanto particulares 
quanto públicas) para estudar a viabilidade de implementação e o 
interesse pelo projeto. 

O projeto PrevSustentável, vinculado ao desafio sobre 
meio ambiente, tem como objetivo envolver a comunidade 
do Preventório em um programa de reciclagem local. Alguns 
equipamentos previstos para a implementação do projeto já 
haviam sido adquiridos pela CLIN (Companhia de Limpeza de 
Niterói), que tem como um dos principais gargalos a viabilização 
de recursos devido ao alto custo dos equipamentos necessários, 
como os contentores subterrâneos. O grupo estudava realizar 
as aquisições por meio do orçamento da Prefeitura e/ou por 
meio de Edital do BNDES. 

O projeto Fracasso escolar: velhos problemas, novas 
soluções, vinculado ao desafio de educação, tem como objetivo 
enfrentar os altos índices de distorção idade-série na rede 
municipal de ensino de Niterói, a partir de três eixos: participação, 
discussão curricular e intersetorialidade entre saúde, educação 
e assistência social. Como principal gargalo, destacava-se a 
dificuldade na articulação política entre as Secretarias. 

O projeto Entre olhares e possibilidades, vinculado ao 
desafio da inclusão social, tem como objetivo a capacitação e 
a emancipação da população em situação de rua em Niterói. 

A equipe destacou que a ODS Week foi o “gatilho” que o projeto 
precisava para se articular, organizar, e formar parcerias. Além disso, 
após apresentação do projeto, uma das participantes da equipe 
foi indicada ao Prêmio Espírito Público. Entre os próximos passos 
encontravam-se: a realização de um Seminário, a criação de um 
Comitê e a implementação do Fórum sobre o tema da população em 
situação de rua.
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NOME DO PROJETO  PRINCIPAIS OPORTUNIDADES GARGALOS PRÓXIMOS PASSOS 

ciclo vivo 

• Sensibilização Ambiental; 

• Desenvolvimento Da Compostagem E 
Hortas Comunitárias; 

• Destinação Adequada Dos Resíduos 
Sólidos. 

• Financiamento do projeto; 

• Baixa adesão da população. 

• Definição da empresa que realizará a 
implementação do projeto; 

• Acompanhamento e assessoria pela equipe 
da smarhs na implementação do projeto. 

moBilidade tática

(moBnit)

• Redução da emissão de gases do efeito 
estufa; 

• Cidade mais sustentável; 

• Diminuição dos índices de 
congestionamento; 

• Migração do usuário do transporte 
individual para o coletivo. 

Obtenção e geração de dados; 

• Resistência da cultura do 
carro; 

• Falta de integração entre as 

secretarias. 

• Oficializar parceria com instituições de ensino 
para desenvolver soluções; 

• Terminar de estruturar o termo de referência 
do mobnit (laboratório de mobilidade); 

• Realizar licitação. 

prevsustentável

• Diminuição de vetores causadores de 
doença, por meio do acondicionamento 
correto dos resíduos; 

• Aumento da reciclagem; 

• Inserção dos moradores da comunidade 
como participantes ativos do projeto; 

• Melhora na drenagem da água. 

• Necessidade de alto 
investimento (financiamento). 

• Adquirir os equipamentos; 

• Instalar os equipamentos; 

• Desenvolver ações de conscientização sobre 
a separação correta de resíduos; 

• Implementar o projeto; 

• Viabilizar o projeto para outras regiões de 
niterói. 

fracasso escolar: 
velhos proBlemas, 
novas soluções

• Acompanhamento individualizado 
das necessidades, desejos e anseios das 
crianças e familiares; 

• Debate curricular; 

• Articulação política entre educação, 
saúde e assistência social

• A proposta ainda não foi 
assumida pelo órgão central 
(secretaria de educação); 

• Dificuldade em traçar 
articulação com as demais 
secretarias. 

• Apresentar o projeto para a secretaria de 
educação; 

• Apresentaro projeto para as secretarias de 
saúde e assistência social. 

entre olhares e 
possiBilidades

• Capacitação e emancipação da 
população em situação de rua; 

• Fomento do amor ao próximo; 

• Diminuição da situação de extrema 
pobreza em niterói

• Necessidade de um espaço 
físico; 

• Resistência de algumas 
pessoas em situação de rua. 

• Realização de um seminário sobre o tema da 
população em situação de rua; 

• Criação de um comitê sobre o tema; 

• Implementação do fórum sobre o tema. 
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PROCESSO SELETIVO PARA REALIZAÇÃO 
DE MENTORIA16

Considerando o interesse dos grupos na continuidade dos projetos e a avaliação positiva por parte da ONU Habitat acerca das atividades 
realizadas pela SEPLAG no âmbito da parceria do projeto “Sistemas de Responsabilidade Pública para medir, monitorar e informar sobre 
políticas urbanas sustentáveis na América Latina”, entre as quais teve destaque a realização da ODS Week, foi sugerida a continuidade 
da parceria.

 Nessa nova fase da parceria, foi contratado um consultor para oferecer mentoria, durante o período de 03 meses, a 03 dos projetos apresentados 
na ODS Week mais promissores de implementação. A consultoria foi realizada pela iniciativa CIDADIS .

No mês de janeiro de 2020, a SEPLAG, em parceria com o consultor, realizou o processo seletivo, no qual analisou aspectos como:

6 A CIDADIS é uma consultoria de Gestão que está focada na geração de Inovação, Inteligência e Integração de Soluções para municípios. Atuando em forma de rede a CIDADIS reúne especialistas nas diversas áreas da Gestão Pública e 
disponibiliza extensa experiência em Planos Estratégicos e Gestão de Programas, com ênfase em iniciativas voltadas para o Desenvolvimento Econômico. Para mais informações sobre a CIDADIS, acesse o link
https://www.cidadis.com.br/sobre.

1 - A EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO;

2 - A MATURIDADE DO PROJETO;

3 - A VONTADE/APOIO DO ÓRGÃO;

4 - A RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA DO PROJETO PARA A CIDADE; e

5 - A EVOLUÇÃO DO PROJETO DESDE A REALIZAÇÃO DA ODS WEEK.
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Diante desses critérios, foram classificados os seguintes projetos: Entre Olhares e Possibilidades; MobNit; e CaminhaNit Escola.

O objetivo da mentoria foi incentivar a implementação dos projetos, a partir de orientações metodológicas, organização de planos de trabalho e definição 
de abordagem para as próximas etapas dos projetos. Seu início se deu em fevereiro de 2020. Inicialmente, o plano de trabalho previa a realização de 
reuniões presenciais quinzenais na sede da SEPLAG, bem como videoconferências semanais para acompanhamento e monitoramento. Por conta da 
pandemia global da COVID-19, em meados do mês de março, a ONU-HABITAT orientou a suspensão das atividades de reuniões presenciais, a qual foi 
ratificada pela SEPLAG. 

As reuniões de mentoria seguiram-se de maneira remota até o final de abril. Contudo, devido ao grande número de demandas emergenciais relacionadas 
à COVID-19, as atividades de mentoria tiveram de ser suspensas durante o mês de maio, sendo retomadas em junho e finalizadas em meados de 
julho. Vale ressaltar também que além das demandas emergências às Secretarias, a impossibilidade de realização de atividades presenciais impactou 
diretamente o desenvolvimento de alguns projetos. Apesar desse contexto inédito e crítico no Município, muitos avanços puderam ser obtidos por meio 
do processo de mentoria, que, no final, se mostrou bastante positivo e profícuo.
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ESTRUTURA DA MENTORIA17
A estrutura do processo de mentoria foi delineada a partir de duas etapas:

1 - Preenchimento do Termo de Abertura de Projeto – TAP; e

2 - Acompanhamento e orientações das atividades listadas no Cronograma de Atividades.

termo de aBertura de projeto – tap 

O preenchimento do TAP é um dos itens mais importantes para o sucesso de um projeto e deve ocorrer logo na primeira reunião de mentoria. Trata-

se da fase inaugural do projeto a partir da produção de um documento dinâmico adequado à realidade e construído a partir de conceitos sólidos e bem 

estruturados que facilitarão o planejamento e as possibilidades de flexibilidade do projeto em caso de necessidade de futuras alterações.

O TAP está dividido em: 

 • 1 - Identificação do problema que será abordado pelo projeto

 • 2 - Definição clara dos objetivos

 • 3 - Formulação das metas 

 • 4 - Mapeamento dos stakeholders

 • 5 - Identificação dos riscos

 • 6 - Definição do cronograma detalhado de atividades do projeto
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O mapeamento dos stakeholders é importante 
para identificar: as pessoas/instituições envolvidas 
no projeto, como elas serão afetadas, qual a 
relação entre elas e o poder de veto ao projeto. 
A identificação dos stakeholders facilita a 
comunicação do projeto, bem como suaviza as 
hipóteses de conflito durante sua implantação.

  Abaixo, apresenta-se um modelo de mapa de 
Stakeholders, no qual os grupos são classificados 
a partir do cruzamento de duas informações: o 
interesse que possuem no projeto (eixo horizontal) 
e o poder que possuem de influenciar o projeto 
(eixo vertical).

    ETAPAS DESCRIÇÃO

1 - identificação do 
proBlema que será aBordado 
pelo projeto

Para identificação do problema que será abordado pelo projeto é necessário que fique claro quais os 
aspectos negativos que ocorrem em determinada área da cidade e da vida social - por exemplo, meio 
ambiente, economia, cultura, mobilidade, educação, saúde, etc - o projeto se propõe a solucionar ou melhorar, 
apresentando evidências (fatos e dados) que comprovem a existência do problema, bem como indiquem se 
alguma vez esse problema tentou ser resolvido. 

2 - definição clara dos 
oBjetivos

A etapa de definição clara dos objetivos permite que se identifiquem a (s) finalidade (s) do projeto, ou seja, aquilo 
que ele pretende alcançar no horizonte futuro. Muitas vezes, o projeto pode apresentar um objetivo principal, ou 
seja, um macro-objetivo, acompanhado de micro-objetivos de caráter mais específicos.

3 - formulação das metas 

As metas representam desdobramentos dos objetivos, a partir de sua quantificação e do estabelecimento de 
um prazo para ser atingido. Além disso, para uma definição consistente das metas, recomenda-se a metodologia 
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely). As metas precisam ser específicas, mensuráveis, 
atingíveis, realísticas e temporais, isto é, elas precisam ser: bem definidas, claras e sem ambiguidades; com critérios 
específicos para medição do progresso; não podem ser impossíveis de serem atingidas; devem ser realísticas e 
relevantes; e possuir prazos bem definidos. 

4 - mapeamento dos 
stakeholders

 

REUNIR SE POSSÍVEL

Poder

+

-
Interesse

MANTER NO RADAR

ALTA PRIORIDADE

MANTER CONTATO

OBTER INSIGHTS

+
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ETAPAS DESCRIÇÃO

5 - identificação dos riscos

A identificação dos riscos ajuda a gerenciar problemas potenciais que poderiam prejudicar ou até mesmo 
impedir a implementação do projeto ao longo do tempo. Deve-se  identificar essas possíveis ameaças bem 
como, estimar a probabilidade de que essas elas se materializem. Uma maneira de realizar esse levantamento 
pode ser feita a partir da análise e comparação com projetos semelhantes que já tenham sido implementados.

Ao identificar os riscos de um projeto, é possível perceber que existem certos riscos genéricos – comuns a um 
grupo de projetos – e os riscos específicos, vinculados à singularidade de um projeto. Como riscos genéricos 
presentes nos projetos implementados pela Administração Pública, estão, por exemplo, a falta de verba, o 
desinteresse político e a rotatividade do quadro de pessoal. 

6- definição do cronograma 
detalhado de atividades do 
projeto

A definição de um cronograma detalhado de atividades é um importante instrumento de planejamento do 
projeto, que permite um eficiente acompanhamento sobre o andamento do projeto, visando à continuidade da 
implementação. Ao definir este cronograma, é preciso que as atividades sejam dispostas de maneira cronológica 
e que estejam descritas de maneira clara. Devem ser definidas as datas de início e fim das atividades, além de 
haver um monitoramento e atualização constantes do status de cada uma delas. 

acompanhamento e orientações das atividades listadas no cronograma de atividades

 Com o preenchimento dos Termos de Abertura de Projeto, os grupos puderam estabelecer um cronograma para as etapas e as atividades de 
implementação dos projetos, as quais foram acompanhadas e monitoradas pelo consultor. Devido ao contexto de pandemia global, muitas atividades tiveram 
de ser suspensas. Essa situação, contudo, não impediu que o consultor fornecesse orientações e conselhos para uma melhor execução dos projetos no futuro, 

como poderá ser observado no tópico “Principais Avanços e Próximos Passos”. 
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ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS 
DOS PROJETOS18

Nesta seção, apresentaremos o TAP referente a cada um dos projetos selecionados.

2.definição clara dos oBjetivos

A Coordenadoria de Direitos Humanos (CDH) e a Coordenadoria 

da Economia Solidária (EcoSol) do Município são hoje instrumentos 

fundamentais para a promoção dos Direitos Humanos, da garantia do 

direito à cidade, da superação das adversidades e do resgate da cidadania.

Por meio do diálogo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos (SASDH), a CDH e a Ecosol propõem a inserção do componente 

educacional nas iniciativas de Proteção Social Básica e Especial (média e 

alta complexidade), a partir das seguintes estratégias:

• capacitação profissionalizante;

• despertar das potencialidades por meio da cultura (economia circular, 

economia solidária, música, arte e segurança alimentar e nutricional);

• reinserção no mercado formar de trabalho.

entre olhares e PossIbIlIdades

1 - identificação do proBlema

Recentemente, observa-se o aumento dos moradores em situação de rua e 

em vulnerabilidade social no Município de Niterói. Essa observação empírica 

está em linha com a base de dados do Centro Especializado para População 

em Situação de Rua (Centro POP), por meio do RMA (Registro Mensal de 

Atendimento), que já havia registrado um aumento de 56% de 2016 para 

2017, registrando 2.853 novos serviços de atendimento em 2017. 

Em 2018, este aumento foi ainda mais expressivo, registrando-se 5.003 

novos serviços de atendimento, um incremento de 75%. Dos 5.003 

atendimentos, verificou- se que 76% das pessoas (3.802) não são munícipes 

ou não tinham residência em Niterói. Os 24% restantes (1.201) são munícipes 

de Niterói e 86% desses, ou seja, 1.033 são moradores em situação de rua 

que sobrevivem de catação e beneficiamento de resíduos. As perspectivas 

de (re) inserção dessa população no mercado de trabalho são ainda muito 

baixas, o que gera um problema social e econômico para a cidade.
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Por meio dessas estratégias, visa-se o alcance dos objetivos do projeto 

Entre Olhares e Possibilidades que são:

• Fortalecimento de uma rede de proteção social composta por 

governo, sociedade civil, academia e terceiro setor

• Criação de espaços criativos de cidadania para preparar os 

moradores em situação de rua e em vulnerabilidade social para ocupações 

produtivas geradoras de emprego e renda

• Aumento do espaço para os moradores em situação de rua e em 

vulnerabilidade social na agenda cultural da cidade.

• criação de um Fórum com abrangência, não só dos envolvidos na 

Prefeitura, mas também da sociedade civil, terceiro setor e dos próprios 

moradores em situação de rua, para que esses possam expressar sua voz.

A partir desses objetivos se espera criar novos espaços criativos e de 

cidadania para aumentar a inclusão dessa população em situação de rua 

ou em vulnerabilidade social. Espera-se também aumentar o número de 

pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social capacitadas em 

algum programa educacional ou de formação oferecido pela SASDH e 

que essas pessoas capacitadas possam ser reinseridas na sociedade e no 

mercado de trabalho.

3. formulação de metas 
As metas representam desdobramentos dos objetivos, a partir de sua 

quantificação e do estabelecimento de um prazo para ser atingido. Para 
uma definição consistente das metas, recomenda-se o uso da metodologia 
SMART. Além disso, as metas podem ser de curto, médio ou longo prazo. 
Essa diferenciação temporal é uma característica do planejamento e facilita 
o acompanhamento e monitoramento da execução do projeto, uma vez 
que permite a decomposição da meta. Abaixo, apresentam-se as metas do 
Projeto Entre Olhares e Possibilidades:



62

META DESCRIÇÃO VALOR DE REFERÊNCIA
CURTO PRAZO

 (3 MESES)
MÉDIO PRAZO

 (1 ANO)
LONGO PRAZO

 (3 ANOS)

01
Capacitar 960 pessoas em situação 
de rua ou em vulnerabilidade por 
ano a partir de 2021

859 240 960 2400

02

Reinserir no mercado de trabalho 
7,5% das pessoas capacitadas e 
formada no projeto nos 6 meses 
subsequentes a capacitação

A atual meta nacional de 
reinserção é 5% das pessoas 
capacitadas nos programas 
de capacitação e formação

12 72 180

03
Criar 5 espaços Criativo de 
Cidadania até julho de 2021

06

2 Espaços Criativos
•Espaço Ecosol
•Espaço CDH 

3 Espaços Criativos
•Casa do Catador
•Banco Comunitário 
da Vila Ipiranga
•Novo Restaurante 
Popular

A atual meta nacional de reinserção é 5% das pessoas capacitadas nos 

programas de capacitação e formação. A meta do projeto, portanto, é 

realizar 50% a mais que a meta nacional, ou seja, que 7,5% das pessoas que 

forem beneficiadas pelos cursos de capacitação e formação no Projeto Entre 

Olhares e Possibilidades, tenham sua reinserção no mercado de trabalho 

nos setores de arte, cultura, esporte, lazer, recreação, educação em Niterói. 

Após os cursos, a equipe do projeto acompanhará os participantes por até 

6 meses para verificar se foram reinseridos no mercado de trabalho, bem 

como manterá um cadastro atualizado dos participantes com, no mínimo, 

os seguintes dados: identificação, curso que participou, data da participação, 

informação foi reinserido informando local e data.

No presente momento, Niterói conta com 1 restaurante popular, Cidadão 

Jorge Amado, municipalizado e reaberto em 2017, o qual já distribuiu mais 

de 1 milhão de refeições e, desde 2019, conta com Espaço de Convivência 

Zélia Gattai. O município também conta com 05 Centros de Acolhimento a 

crianças e adolescentes, mulheres, homens e famílias, os quais oferecem 

atividades recreativas, artes e atividades educacionais. Apesar da atuação 

municipal, a criação de espaços voltados para capacitação das pessoas em 

situação de rua e reinserção no mercado de trabalho ainda é necessária.

tabela 6 - FOrmulaçãO de metas - PrOjetO “entre Olhares e POssibilidades”
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4 - mapeamento dos stakeholders 
Para facilitar a visualização, a equipe do projeto Entre Olhares e 

Possibilidades dividiu o gráfico em dois: o primeiro referente à rede setorial 

da máquina pública e o segundo à rede social espontânea.

5 - identificação dos riscos

Entre os possíveis riscos de serem enfrentados pelo projeto Entre Olhares 

e Possibilidades, destacam-se:

• A não aderência dos moradores em situação de rua ao projeto. É 

necessário que o projeto desenvolva diferentes estratégias de aproximação, 

convencimento e adesão do seu público-alvo.

• Dificuldade de articulação: o projeto envolve diversos departamentos e 

inclusive se expande para fora dos domínios da Prefeitura, logo, dificuldades 

de comunicação, aparecimento de ruídos representam riscos durante a 

implementação do projeto, que devem ser dirimidos a partir do estímulo e 

engajamento constante dos atores envolvidos.

•O esvaziamento do Fórum: uma das atividades pensadas para dar 

legitimidade e transformar o projeto de governo em projeto de Estado é a 

criação de um Fórum com abrangência, não só dos envolvidos na Prefeitura, 

mas também da sociedade civil, terceiro setor e dos próprios moradores em 

situação de rua, para que esses possam expressar sua voz. Para minimizar 

esse risco de esvaziamento também se faz necessária a comunicação, a 

mobilização e o engajamento constantes de todos os atores envolvidos no 

projeto.

•Alta rotatividade da equipe, sendo necessário estabelecer estratégias de 

governança que tornem o projeto menos dependente de atores específicos.

REUNIR SE POSSÍVEL

SECONSER | SMARHS | CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA | COPOD | FÓRUNS 
| CONSELHOS MUNICIPAIS | SME

EQUIPE CASS E CEOP | CPMA

Po
d

er

+

-
Interesse

MANTER NO RADAR

ALTA PRIORIDADE

MANTER CONTATO
OBTER INSIGHTS

+

SASDH (CENTRO POP, CRAS, UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA) | 
SMS (CAPS HERBERT, CAPS AD, HP JURUJUBA) | 
CODIM / CEAM | SETRAB | COORDENADORIA 
DE DIREITOS HUMANOS |ECOSOL | CLIN | 
EMUSA | CDL | PACTO CONTRA  A VIOLÊNCIA

SUPERINTENDÊNCIA DE LEITURA MINISTÉRIO 
PÚBLICO | SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA | CONSELHO TUTELAR

REUNIR SE POSSÍVEL

SESC | SENAC | 
SENAI | UNIVERSO | 
ESTÁCIO DE SÁ | CIEE | 
ANHANGUERA | MNU

GRUPO ESPÍRITA LEÔNCIO DE 
ALBUQUERQUE | CASA REVIVER | 
SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE 
PROJETO GERAÇÃO CARETA | OST 
| PROJETO LIXO SHOW | PIB | CIA 
PROJETO BARBEIROS DO AMANHÃ | AA 
| PROJETO ESTRELA GUIA | COLETIVO 
DPC CULTURAL | GUARDIÕES DA VIDA

Po
d

er

+

- Interesse

MANTER NO RADAR

ALTA PRIORIDADE

MANTER CONTATO
OBTER INSIGHTS

+

BIBLIOTECA PARQUE | IFRJ | UFF 
|BEM TV | CASA DA UTOPIA

ONG 7 CORES | ONG CIDADANIA EM 
MOVIMENTO | UNIÃO ESPIRITUALISTA DE 
UMBANDA E CULTOS AFROBRASILEIROS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | COLE 
| BAOBAB REDUTO AFRO CULTURAL | 
COLETIVO PRETAS BAOBAB | INSTITUTO 
ZEZEU CAPOEIRA LIVRE | MACQUINHO | 
NEGRAS POTENTES
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6 - cronograma detalhado de atividades

CRIAÇÃO DE REDE DE SUPORTE SOCIAL
ATIVIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE TéRMINO STATUS

CRIAçãO DE REDE DE SUPORTE SOCIAL

Carta convite para todos os representantes das secretarias e instituições que compõe o comitê 
deliberativo para as reuniões que se darão inicialmente mensalmente a partir de abril de 2020 

21/06/2020 19/07/2020 SUSPENSA

Realização de reuniões periódicas com o comitê deliberativo apresentando o projeto e as ideias, 
assim como ações já iniciadas do projeto entre olhares e possibilidades    

01/07/2020 29/07/2020 SUSPENSA

Mobilizar e articular com a rede setorial pública e rede setorial espontânea afim de sensibilizar 
para o projeto. 

01/07/2020 29/07/2020 SUSPENSA

CRIAçãO DO COMITê INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA POPULAçãO EM SITUAçãO DE RUA

Reuniões periódicas com representantes de vários públicos, privados, sociedade civil e pessoas 
em situação de rua para elaboração do texto do decreto da criação do cipmpsr  

02/07/2020 10/09/2020 SUSPENSA

Encaminhar proposta do decreto para o prefeito, tendo como modelo a nota técnica: http://www.
Planalto.Gov.Br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9894.Htm

11/09/2020 11/09/2020 SUSPENSA

Decreto aprovado e sancionado 09/10/2020 09/10/2020 SUSPENSA

Solenidade de lançamento do comitê 06/11/2020 06/11/2020 SUSPENSA

FOMENTAR, ESTIMULAR E APOIAR A IMPLEMENTAçãO DE UM FóRUM MUNICIPAL PARA POP ADULTA EM SITUAçãO DE RUA

Reuniões quinzenais com a rede de suporte social 03/07/2020 14/08/2020 SUSPENSA
Rodas de diálogos com gts itinerantes 03/07/2020 14/08/2020 SUSPENSA
Identificação e descobertas de potencialidades da pop rua   PERMANENTE  PERMANENTE SUSPENSA
Apresentação de carta aberta e regimento interno para criação do fórum 17/08/2020 17/08/2020 SUSPENSA
Solenidade de lançamento 31/08/2020 31/08/2020 SUSPENSA

LANçAR CAMPANHA DE APRESENTAçãO, MOBILIzAçãO, SENSIBILIzAçãO E VISIBILIDADE DO PROjETO “ENTRE OLHARES E POSSIBILIDADES

Material da campanha elaborado  01/06/2020 01/06/2020 SUSPENSA
Campanha estruturada   15/06/2020 15/06/2020 SUSPENSA
Material da campanha impresso 29/06/2020 29/06/2020 SUSPENSA
Campanha lançada 13/07/2020 13/07/2020 SUSPENSA

Tabela 7- Cronograma de Atividades I - Projeto “Entre Olhares e Possibilidades” | Fonte: Do Relatório da Mentoria (2020)
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ESPAÇO CRIATIVO CIDADANIA – ECC
ATIVIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE TéRMINO STATUS

AVALIAçãO, ESCOLHA E IMPLANTAçãO DE 5 EqUIPAMENTOS DENTRO DA SASDH PARA CRIAçãO DO ESPAçO CRIATIVO DE CIDADANIA

Definição dos espaços físicos 15/04/2020 15/05/2020 SUSPENSA

Início das articulações necessárias junto as coordenações dos equipamentos para início da 
implantação do ECC

15/05/2020 14/06/2020 SUSPENSA

Estruturação física de cada equipamento para implementação do ECC 14/06/2020 14/07/2020 SUSPENSA

Elaboração de material impresso de divulgação nas mídias, redes sociais e virtuais 14/06/2020 14/07/2020 SUSPENSA

Início da inauguração dos ECC que já estiverem com a estruturação concluída 14/07/2020 12/10/2020 SUSPENSA

CRIAçãO DO PROGRAMA METODOLóGICO DE EDUCAçãO PARA qUALIFICAçãO PROFISSIONAL E CULTURAL DO ESPAçO CRIATIVO DE CIDADANIA 

Elaboração do Projeto Político Pedagógico e do Planejamento Estratégico 08/06/2020 08/07/2020 SUSPENSA

Revisão do Projeto Político Pedagógico 08/07/2020 15/07/2020 SUSPENSA

Articulação com a Rede de Suporte Social, Fórum e o Comitê 08/06/2020 15/07/2020 SUSPENSA
Viabilizar suporte de recursos humanos, estrutura de material didático junto a SASDH para 
implementação do Programa

08/07/2020 07/08/2020 SUSPENSA

Elaboração de material impresso de divulgação nas mídias, redes sociais e virtuais 01/08/2020 31/08/2020 SUSPENSA

PROjETO PILOTO - PREPARAçãO PARA O ENSEjA EM UMA COMUNIDADE

Levantamento dos assistidos nas bases cadastrais dos CRAS e CREA  15/06/2020 30/06/2020 SUSPENSA
Montar turmas preparatórias para o ENSEJA para a conclusão do ensino fundamental e médio 01/07/2020 30/07/2020 SUSPENSA
Montar calendário de monitoria para auxiliar os alunos 15/06/2020 25/06/2020 SUSPENSA
Fazer convenio com UFF e outras universidades para fornecer professores e monitores 01/07/2020 30/07/2020 SUSPENSA
Articular parceria para pagar ajuda de custo aos professores 15/06/2020 30/06/2020 SUSPENSA
Disponibilizar espaço para realização das aulas 01/08/2020 30/10/2020 SUSPENSA

Tabela 8 - Cronograma de Atividades II - Projeto “Entre Olhares e Possibilidades” | Fonte: Do Relatório da Mentoria (2020)
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AGENDA CULTURAL CIDADÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM SITUAÇÃO DE RUA 

ATIVIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE TéRMINO STATUS

AVALIAçãO, ESCOLHA E IMPLANTAçãO DE 5 EqUIPAMENTOS DENTRO DA SASDH PARA CRIAçãO DO ESPAçO CRIATIVO DE CIDADANIA

Espaço físico definido fixo e itinerante 01/06/2020 01/06/20 SUSPENSA

Articulação com a Rede de Suporte Social, universidades, org., voluntários, população de rua, etc. 01/06/2020 16/07/2020 SUSPENSA

Viabilizar suporte financeiro junto a SASDH para realização do seminário PERMANENTE PERMANENTE SUSPENSA

Criar identidade visual, material informativo e divulgar nas redes e mídias sociais 16/06/2020 01/07/2020 SUSPENSA

Criar calendário de formação 16/06/2020 01/07/2020 SUSPENSA

Espaço físico definido fixo e itinerante 01/06/2020 01/06/20 SUSPENSA

PARTICIPAR DO CIRCUITO ARARIBóIA DA ECOSOL
Articulação com a Rede de Suporte Social, universidades, org., voluntários, população de rua, etc. 01/06/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Articular com a Coordenadoria de ECOSOL 01/06/2020 01/07/2020 SUSPENSA

Criar calendário de participação no Circuito 01/06/2020 01/06/2020 SUSPENSA

Participar do Fórum de ECOSOL - FES 01/07/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Elaboração de material impresso de divulgação nas mídias, redes sociais e virtuais 01/08/2020 31/08/2020 SUSPENSA

CRIAçãO DO EqUIPAMENTO BANCO COMUNITáRIO

Articulação com a Rede de Suporte Social, universidades, org., voluntários, população de rua, etc. 08/06/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Articular com a Coordenadoria de ECOSOL 08/06/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Buscar parceria com Sebrae 08/06/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Buscar parceria com SENAC 08/06/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Buscar parceria com a CDL e os Balcões de emprego da cidade 08/06/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Criação de Identidade Visual e divulgação nas redes e mídias 08/06/2020 08/07/2020 SUSPENSA

Capacitação para os membros do núcleo e sociedade 08/06/2020 PERMANENTE SUSPENSA

CRIAçãO DA CASA DO CATADOR

Articulação com a Rede de Suporte Social, universidades, org., voluntários, população de rua, etc. 16/04/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Espaço físico 01/07/2020 01/07/2020 SUSPENSA

Criação de Identidade Visual e divulgação nas redes e mídias 01/07/2020 31/07/2020 SUSPENSA

Cadastro na Rede CADSOL 01/07/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Articular com Sebrae 01/07/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Articular com a CLIN 01/07/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Capacitação para os membros da cooperativa e sociedade 31/07/2020 PERMANENTE SUSPENSA

Elaboração e registro de Ata e Estatuto 31/07/2020 31/07/2020 SUSPENSA
Tabela 9 - Cronograma de Atividades III - Projeto “Entre Olhares e Possibilidades”| Fonte: Do Relatório da Mentoria (2020)
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2.definição clara dos oBjetivos

O projeto propõe a criação da Plataforma de Gestão da Mobilidade de 

Niterói - MobNit (em ambiente virtual). Esta será a ferramenta estruturante 

do Laboratório da Mobilidade de Niterói - LabNit (ambiente real), um 

ambiente promotor de transparência dos dados públicos sobre mobilidade, 

promovendo um novo ecossistema de inovação, em que estarão agregadas 

infraestrutura e articulações institucionais. Por meio da implementação do 

sistema MobNit, será possível estabelecer um novo paradigma de inovação no 

cotidiano dos usuários, através da rápida conexão entre informação obtida e 

as reais condições de congestionamento. Com o MobNit o tempo de resposta 

para a solução de problemas tende a melhorar substancialmente, pois os 

dados de planejamento estarão disponíveis em tempo real. Assim, a equipe 

técnica poderá oferecer soluções a curto, médio e longo prazos que direta e 

indiretamente influenciarão o desenvolvimento econômico da região.

Os objetivos do projeto são:

•Criação de uma estrutura tecnológica para monitoramento e controle do 

sistema público de transporte;

•Integrar todas as informações disponíveis do Sistema de Mobilidade

•Promover a transparência ativa com os dados do transporte público 

municipal de passageiros

•Criar acesso às informações de mobilidade em tempo real para o cidadão

•Fazer uma gestão de transporte baseada em dados

MobnIt

1 - identificação do proBlema

A principal causa dos problemas de mobilidade urbana em Niterói 

relaciona-se ao aumento do uso de transportes individuais – aumento 

gerado desde a década de 70 em função da implantação da Ponte Rio-

Niterói – em detrimento da utilização de transportes coletivos, o que 

resulta hoje em altos índices de congestionamentos e uma saturação da 

capacidade viária do Município. 

Neste panorama, a gestão da mobilidade é a diretriz a ser seguida, calcada 

no acompanhamento da performance dos deslocamentos ocorridos no 

cenário urbano. E isto se declara como demanda social pela população 

de Niterói em consulta pública realizada em 2018, com 1.905 respostas, 

em que cerca de 12% das soluções levantadas nesta pesquisa eram 

relativas ao sistema de ônibus e apresentavam demandas de: I ) melhoria 

no planejamento das linhas; II) previsibilidade de chegada nos pontos de 

ônibus; III) conforto e condução segura dos veículos; e IV) melhorias na 

infraestrutura viária e dos pontos e abrigos

Um dos caminhos para o poder público minimizar os efeitos dos 

congestionamentos na cidade é examinar minuciosamente o padrão de 

deslocamentos de uma cidade. A partir daí, pode-se gerir mais eficazmente 

os movimentos e fluxos de sua circulação, bem como, a oferta dos modos 

de transporte operantes, sistema de vias e tráfego para preparar a 

infraestrutura da cidade para um uso maior do transporte ativo (a pé e 

bicicleta) e para o transporte coletivo de média e alta capacidade.
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A partir desses objetivos, espera-se que a frota de ônibus municipal seja 100% monitorada ontime, por meio da obtenção dos itinerários atualizados, de 

dados dos GPS dos ônibus, dados da bilhetagem. Esses dados vão aumentar a transparência e a confiabilidade no transporte público e funcionarão como 

um indutor ao aumento de demanda pela população, que passará a dar preferência a esse tipo de modal. Como consequência, espera-se que se use 

menos transporte privado, considerado o fator determinante dos congestionamentos, diminuindo, assim, o tempo de deslocamento.

3. formulação de metas

As metas representam desdobramentos dos objetivos, a partir de sua quantificação e do estabelecimento de um prazo para ser atingido. Para uma 

definição consistente das metas, recomenda-se o uso da metodologia SMART. Além disso, as metas podem ser de curto, médio ou longo prazo. Essa 

diferenciação temporal é uma característica do planejamento e facilita o acompanhamento e monitoramento da execução do projeto, uma vez que permite 

a decomposição da meta. Abaixo, apresentam-se as metas do Projeto MobNit.

META DESCRIçãO VALOR DE REFERêNCIA
CURTO PRAzO

 (3 MESES)
MéDIO PRAzO

 (1 ANO)
LONGO PRAzO

 (3 ANOS)

01
Monitorar 100% da frota de ônibus 
do consórcio até julho de 2021, por 
meio das informações de GPS

766 ÔNIBUS 50
100% DA FROTA

100% DA 
FROTA

02

Diminuir o tempo médio de viagem 
de ônibus no eixo norte em 10 
minutos até julho de 2021 e em 15 
minutos o eixo sul até o fim de 2020

EIXO NORTE: 40 MIN

EIXO NORTE: 40 
MINUTOS
EIXO SUL:

25 MINUTOS

EIXO NORTE:
30 MINUTOS

EIXO SUL:
25 MINUTOS

EIXO NORTE:
30 MINUTOS

EIXO SUL:
25 MINUTOS

03
Aumentar 10% a utilização do 
transporte público até julho de 2023

EIXO SUL: 40 MIN
7.672.702 PASSAGEIROS/MÊS

2% 5% 10%

Tabela 10 - Formulação de Metas - Projeto “MobNit”  | Fonte: Do Relatório da Mentoria (2020)
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De acordo com o Plano de Mobilidade (2018), 766 ônibus são monitorados. Atualmente, o monitoramento dos ônibus pelo consórcio e pela Prefeitura ocorre por 
meio de amostragem. Com a implementação do projeto, estima-se o monitoramento de 100% da frota do consórcio até o primeiro ano, por meio das informações 
dos GPS de cada um dos ônibus.

Atualmente, o tempo médio de viagem por ônibus é de 40 minutos tanto para o eixo sul (Charitas-Centro), quanto para o eixo norte (Alameda-Centro). Espera-
se que, no eixo norte, esse valor diminua em 10 minutos no primeiro ano e, no eixo sul, diminua 15 minutos já nos primeiros 3 meses. A medição também será 
realizada por meio do GPS dos ônibus. A forma em que será calculada a média ainda não foi definida, mas será calculada observando-se princípios estatísticos.

Também de acordo com o Plano de Mobilidade (2018), 7.672.702 passageiros utilizam o transporte público por mês. Por meio da captura dos dados de 
bilhetagem é possível verificar o aumento de usuários dos ônibus do consórcio e estima-se que esses valores sejam aumentados em 2%, 5% e 10%, no curto, 
médio e longo prazo, respectivamente. Será considerada para conta, a passagem pela roleta, logo o usuário que usa integração será contado duas vezes. O valor 
de referência deverá ser verificado no primeiro mês em que o MobNit capturar a base de dados da bilhetagem.

5. identificação dos riscos
Entre os possíveis riscos de serem enfrentados pelo projeto MobNit, 

destacam-se:

• A dificuldade de obtenção dos dados dos gps e bilhetagem dos ônibus 
da frota municipal, uma vez que o projeto é extremamente dependente das 
informações geradas pelas concessionárias de transporte. Para tratar este 
risco será necessário decreto com a regulamentação para fornecimento, 
pelas concessionárias, dos dados necessários. 

• A descontinuidade da plataforma ou mudança de tecnologia é sempre um 
risco adicional, por se tratar de um projeto que envolve tecnologia de ponta

• A dificuldade integração das diversas bases de dados geradas pela 
prefeitura e outras entidades. Caso a integração não ocorra conforme 
esperado, as análises, monitoramento e controle serão prejudicadas. 

• Falta de mão de obra técnica qualificada para assumir a função da 
empresa ou mesmo a obsolescência da tecnologia, após a finalização 
do contrato de desenvolvimento de big data. Para mitigar esses riscos é 
importante que o edital de contratação preveja como será o handover, de 
forma que a prefeitura consiga dar continuidade às operações desenvolvidas 
pela empresa ganhadora da licitação. Para isso, também é necessário que 
os funcionários da prefeitura sejam treinados para assumir as funções da 
empresa ao fim do contrato

REUNIR SE POSSÍVEL

CCR Barcas
SECONSER
SEPLAG
SEOP
Comunicação

Consórcio Operacionais de Ônibus
Fetransport
SMU
Nittrans

UsuáriosPGM
Sociedade Civil

Po
d

er

+

-
Interesse

MANTER NO RADAR

ALTA PRIORIDADE

MANTER CONTATO
OBTER INSIGHTS

+

4 - mapeamento dos stakeholders 
O mapeamento dos Stakeholders envolvidos no projeto MobNit pode ser 

observado no gráfico abaixo:
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6 - cronograma detalhado de atividades

ATIVIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE TéRMINO STATUS

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATóRIO DO MOBNIT

Aprovação no CETI - - FINALIZADO
Reunião técnica SEPLAG - - FINALIZADO
Reunião com o Consórcio para alinhar dados de GPS +bilhetagem - - FINALIZADO
Receber o dado do consorcio - - FINALIZADO
Aprovação pela CGPFS 22/05/2020 10/07/2020 EM ANDAMENTO
Publicação do Edital 25/07/2020 25/08/2020 DEPENDE DA AÇÃO ANTERIOR
Processo de avaliação das empresas 27/08/2020 09/09/2020 DEPENDE DA AÇÃO ANTERIOR
POC - Prova de Conceito 21/09/2020 25/09/2020 DEPENDE DA AÇÃO ANTERIOR

ACESSO AOS DADOS DO GPS DE 100% DA FROTA DE ôNIBUS MUNICIPAIS

Elaboração da minuta do decreto de regulamentação de transferência dos dados - A DEFINIR EM ANDAMENTO

Validação da minuta com a PGM - - DEPENDE DA AÇÃO ANTERIOR

Validação da minuta com os Consórcios - - DEPENDE DA AÇÃO ANTERIOR

Publicação do decreto - - DEPENDE DA AÇÃO ANTERIOR

CRIAR INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA O LABORATóRIO DE MOBILIDADE

Elaboração do diagnóstico das necessidades para estruturação do LabMob 
(Infraestrutura, pessoal e recurso) - - FINALIZADO

Escalar a infraestrutura/ o que ela pretende/ qual vai ser a função e quais 
resultados - - FINALIZADO

Disponibilizar a base de dados geradas pelo MobNit para o evento HackNit DEFINIÇÃO DA SEPLAG DEFINIÇÃO DA SEPLAG EM ANDAMENTO

 Tabela 11- Cronograma de Atividades - Projeto “MobNit”  | Fonte: Do Relatório da Mentoria (2020)

A equipe prevê disponibilizar a base de dados geradas pelo MobNit para o evento HackNit, promovido pela Prefeitura. Espera-se que, com essa base de dados robusta, possam surgir iniciativas diversas, para 
melhorar a mobilidade na cidade. 
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2.definição clara dos oBjetivos
O CaminhaNit Escola, inspirado em outros programas que acontecem ao 

redor do mundo, tem a proposta de oferecer uma alternativa de mobilidade 

e educação que seja segura, saudável, sustentável, participativa, fácil de usar 

e barata aos pais, por meio de organização de trajetos/rotas guiados a pé de 

casa à escola e vice-versa com os guias do CaminhaNit Escola. Isso será feito 

por meio de organização de grupo de responsáveis que caminharão com os 

estudantes no percurso da casa até a escola.

Inicialmente, devido ao caráter inovador e disruptivo em termos culturais, 

será feito um teste em uma escola pública, para avaliação. Nesse protótipo, 

cada grupo será composto por seis responsáveis, com apoio de um agente de 

trânsito, uma bicicleta de carga, num percurso máximo de até 3000 metros.

CaMInhanIt

1 - identificação do proBlema

Niterói cresceu e evoluiu; o trânsito ficou complexo devido ao aumento da 

frota veicular e ao fato de a cidade ser uma rota de ligação entre regiões. 

Em determinados horários, tem-se picos de grande congestionamento. 

Adicionado a esse fato, tem-se observado um aumento significativo de carros 

durante os horários de entrada e saída escolares, gerando congestionamento 

nas vias próximas as escolas. Constantemente se observam filas duplas e/ou 

triplas de carros para levar ou buscar os alunos. Chama atenção, contudo, o 

fato de que uma parcela considerável dos estudantes mora a uma distância 

“caminhável” da escola. Além do trânsito que é facilmente observado, esse 

padrão de comportamento/cultural de levar e buscar as crianças de carro 

para a escola gera outros dois efeitos negativos: o aumento da poluição no 

entorno das escolas e o aumento do sedentarismo infantil.

8 A equipe prevê disponibilizar a base de dados geradas pelo MobNit para o evento HackNit, promovido pela Prefeitura. Espera-se que, com essa base de dados robusta, possam surgir iniciativas diversas, 
para melhorar a mobilidade na cidade.
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Os objetivos do projeto são:

• estimular a caminhabilidade para reduzir os congestionamentos nas vias 

próximas às escolas durante o horário de saída e entrada escolar;

• aumentar a percepção da criança em relação ao entorno e seu bairro;

• melhorar a acessibilidade, sinalização e segurança nos trajetos por onde 

as crianças passam;

• tornar os espaços públicos mais seguros, inclusivos, acessíveis e 

sustentáveis;

• priorizar a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

O projeto que tem como propósito incentivar a caminhabilidade e maior 

mobilidade sempre pensando no deslocamento tranquilo, agradável, seguro 

e permitindo o aprendizado e a autonomia da criança, extrapolando os muros 

da escola com o aprendizado significativo, vivenciado, ou seja, experienciado 

pelo aluno durante o trajeto/rota. Por meio da caminhabilidade, o número 

de veículos tende a reduzir, possibilitando a mudança de comportamento 

da comunidade escolar, e a mudança de comportamento da sociedade 

como um todo fazendo com que a caminhada volte a ser hábito para todos, 

sempre primando pela segurança, pois a prioridade é a vida.

A intenção é dar às crianças mais autonomia, (re)despertar a importância 

de andar a pé na cidade, maior contato com a paisagem urbana, mobiliário 

urbano e o meio ambiente, além de construir uma visão crítica, participativa 

e cidadã sobre o trânsito, os modais e as pessoas e, dessa forma, construir 

uma nova relação com a cidade / bairro onde vivem.
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3. formulação de metas

As metas representam desdobramentos dos objetivos, a partir de sua quantificação e do estabelecimento de um prazo para ser atingido. Para uma 

definição consistente das metas, recomenda-se o uso da metodologia SMART. Além disso, as metas podem ser de curto, médio ou longo prazo. Essa 

diferenciação temporal é uma característica do planejamento e facilita o acompanhamento e monitoramento da execução do projeto, uma vez que permite 

a decomposição da meta. Abaixo, apresentam-se as metas do Projeto CaminhaNit.

META DESCRIçãO
VALOR DE 

REFERêNCIA

CURTO PRAzO

 (3 MESES)
MéDIO PRAzO

 (1 ANO)
LONGO PRAzO

 (3 ANOS)
01 Reduzir o número de veículos em um bairro específico em x% A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR

02 Diminuir o tempo de deslocamento do percurso casa-escola-trabalho em x% A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR

03 Melhorar a percepção da criança sobre a sua conexão com o espaço público A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR

Para mensuração da meta 01, inicialmente seria contabilizada a 
quantidade de crianças que utilizavam veículos particulares para realizar a 
trajetória casa-escola. Em seguida, seria possível mensurar essa variação, 
conforme a quantidade de alunos que aderissem e permanecessem no 
projeto CaminhaNit.
Já a mensuração da meta 02 seria realizada numa via arterial próxima à 

escola, muito impactada pela entrada e saída de alunos. Seriam utilizadas 
câmeras do Centro de Controle de Operações Mobilidade (CCO). Uma 
das câmeras faria automaticamente a identificação dos carros que 
passaram por um ponto inicial da rua (ponto x) e uma outra câmera faria 
a identificação desse mesmo carro passando por um ponto final (ponto 
y). Dessa forma, ao longo do tempo, seria possível calcular a variação no 
tempo médio de deslocamento nessa via.

Por fim, a mensuração da meta 03 seria realizada por meio da aplicação 
de questionários, que registrassem, ao longo do tempo, a percepção da 
criança que participa do CaminhaNit sobre o espaço público. O objetivo é 
fomentar o sentimento de pertencimento dos estudantes àquele espaço, 
bem como estimular ações cívicas, como a cobrança do poder público 
pela preservação da cidade. Para isso, o guia tem um papel pedagógico 
fundamental para atribuir um significado à rota. Além disso, seriam 
utilizadas fotos do percurso para realizar comparações e documentar a 
evolução física do espaço público.
Com o início da pandemia, o consequente fechamento das escolas em 

março e a reorganização das prioridades do Município, não foi possível 
agregar os dados necessários sobre as escolas públicas municipais para 
estabelecer as metas de forma quantitativa. 
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4 - mapeamento dos stakeholders 
O grupo do projeto CaminhaNit apenas listou os Stakeholders, que 

seguem no quadro abaixo.

5 - identificação dos riscos

Entre os possíveis riscos de serem enfrentados pelo projeto MobNit, 
destacam-se:

• Como o projeto envolve uma mudança de cultura e hábitos, há o risco 
da falta de identificação e suporte tanto dos alunos, quanto dos seus pais, 
em relação ao projeto. Para mitigar esse risco, será necessário desenvolver 
a comunicação com o público-alvo do projeto, bem como mecanismos de 
exposição e convencimento acerca dos benefícios, como por exemplo, o 
melhor custo-benefício em relação às opções existentes.

• Alta necessidade de articulação e de parceria com a Secretaria de Educação. 
Apesar desta ser uma iniciativa da Secretaria de Transportes de Niterói, o 
projeto vai precisar também de forte apoio das escolas e seus respectivos 
diretores, para ser implementado. 

• A sensação de vulnerabilidade e insegurança em relação às crianças 
durante o percurso. Deve-se tentar ao máximo mitigar esse risco, pois caso 
algum problema de segurança aconteça com algumas das crianças, pode ser 
fatal para o encerramento precoce do projeto. O projeto deverá desenvolver 
protocolos de segurança, com base em estudos.

• Alta vulnerabilidade frente às previsões climáticas, como chuvas, ventos e 
calor excessivo. O projeto deverá desenvolver um protocolo do que deve ser 
feito nas situações atípicas, para que haja uma uniformidade de atuação em 
todas as escolas, frente às intempéries climáticas.

• Diante do contexto inédito de pandemia mundial, causada pela COVID-19, 
outro risco atrelado ao projeto é a impossibilidade de aglomerações. Dessa 
maneira, o projeto deverá se desenvolver com um número menor de 
participantes ou com protocolos restritos de distanciamento.

NITTRANS, 

NITERÓI DE BICICLETA,

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

AGENTE DE TRÂNSITO,

PAIS DOS ALUNOS,

LOJAS DE BICICLETAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

GUARDA MUNICIPAL,

DIRETORES DAS ESCOLAS,

ALUNOS,
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6 - cronograma detalhado de atividades

ATIVIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE TéRMINO STATUS

APRESENTAçãO E DISCUSSãO DO PROjETO 
Apresentação do projeto a gestores de órgãos públicos ligados a mobilidade, educação, 
meio ambiente, acessibilidade e saúde

01/06/2020 15/06/20 SUSPENSA

Apresentação do projeto à comunidade escolar 01/06/2020 15/06/20 SUSPENSA

Reavaliar o projeto incorporando as críticas e sugestões cabíveis 16/06/20 30/06/20 SUSPENSA

CONCEPçãO DO PROjETO-PROTóTIPO

Definir os critérios para escolha das escolas (segurança, congestionamento, distância da 
moradia dos alunos, facilidade de trabalhar com o diretor...)

01/07/20 22/07/20 SUSPENSA

Análise da base de dados referente ao local de moradia dos alunos 01/07/20 22/07/20 SUSPENSA

 Realizar a escolha da escola protótipo em parceria com a Secretaria de Educação 23/07/20 31/07/20 SUSPENSA

Mapeamento dos alunos participantes, bem como dos potenciais percursos/trajetos 01/08/20 15/08/20 SUSPENSA

Fazer a estimativa dos quantitativos de material e pessoal necessário 01/08/20 15/08/20 SUSPENSA

ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM A COMUNIDADE ESCOLAR, GESTãO PúBLICA E EMPRESA/MARCAS (ROUPAS, BICICLETAS, COMIDAS, CARROS ETC.)
Formalizar parceria com empresa que doará as bicicletas 15/08/20 15/09/20 SUSPENSA
Formalizar cessão dos servidores para essa função 15/08/20 15/09/20 SUSPENSA
Formalizar e articular parceria com voluntários 15/08/20 15/09/20 SUSPENSA
Articular com os demais departamentos da Prefeitura afins ao projeto 15/08/20 15/09/20 SUSPENSA

Articular parceria com a Polícia Militar 15/08/20 15/09/20 SUSPENSA

IMPLEMENTAçãO DO PROjETO-PROTóTIPO

Definição do trajeto e dos pontos de encontro e realização de vistoria do percurso 15/09/20 30/09/20 SUSPENSA
Capacitação, treinamento e sensibilização dos guias do CaminhaNit Escola, bem como do 
voluntariado

01/10/20 31/10/20 SUSPENSA

Discussão, elaboração e apresentação do regimento / código de serviço entre as partes 01/11/20 08/11/20 SUSPENSA

Início do serviço CaminhaNit Escola 09/11/20 09/11/20 SUSPENSA

Tabela 13 - Cronograma de Atividades - Projeto “CaminhaNit”  | Fonte: Do Relatório da Mentoria (2020)
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PRINCIPAIS AVANÇOS E PRÓXIMOS PASSOS 
DOS PROJETOS 19

periódicas, envolvendo, sempre que possível, o Subsecretário (SASDH), 
para validação do que já foi feito até o momento e do que está programado 
para ser feito; apresentação do projeto aos stakeholders que são alta 
prioridade tanto da rede pública quanto da rede espontânea, colhendo 
críticas para possíveis ajustes. Por fim, se a situação de pandemia se 
prolongar mais do que o estimado, deverão ser revistas as datas do 
cronograma, ajustando-as.

Comparado com os demais, o projeto MobNit estava em um estágio 
mais adiantado quando a mentoria iniciou. Por exemplo, o Termo de 
Referência do Edital que prevê a contratação de uma empresa para 
gestão de banco de dados referentes à mobilidade do Município já 
estava em tramitação. Por outro lado, a equipe ainda apresentava 
algumas divergências em relação aos objetivos do projeto , o que pode 
ser sanado por meio das reuniões de mentoria, as quais auxiliaram na 
compreensão da amplitude do projeto por toda a equipe, por meio 
de discussões de quais indicadores deveriam ser usados para medir a 
performance da mobilidade. 

No início da mentoria o assessor sugeriu que a equipe estimasse a 
infraestrutura (espaço físico, equipamentos etc.) e necessidade de recursos 
humanos (especialidade e quantidade de profissionais) necessários ao 

O projeto Entre Olhares e Possibilidade é encabeçado por 
servidores motivados, apaixonados pelo que fazem e com 
muita vivência em cuidar da população mais vulnerável. 
No início, o grupo possuía muitas ideias e motivação, mas 

dificuldade de materializá-las. A mentoria ajudou a equipe a evidenciar 
o problema a ser tratado com dados, a descrever de forma clara os 
objetivos do projeto, a construir um pensamento crítico para elaboração 
das metas, além de mostrar a importância da mensuração dos resultados 
dos projetos, para reavaliá-los no futuro.

O projeto envolve diversos stakeholders tanto da máquina pública, 
quanto das redes sociais espontâneas. Organizá-los e dividi-los nos quatro 
quadrantes (alta prioridade, reunir se possível, manter em contato e manter 
no radar) foi um aporte da mentoria que facilitará o acompanhamento dos 
stakeholders pelo grupo. Além disso, as discussões durante as reuniões 
ajudaram a equipe a identificar os riscos ao projeto bem como a pensar 
em ações de mitigação.

Atualmente, o grupo encontra-se confiante e projeto está bem 
estruturado, com tarefas e atividades bem definidas, o que facilitará 
acompanhar o andamento da execução e garantir as entregas. Para 
manter a evolução do projeto recomenda-se: a manutenção das reuniões 
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projeto. Ivanice, uma das integrantes da equipe do projeto, fez contato 
com outras cidades que implementaram projeto parecido para poder 
estimar a necessidade de Niterói. Durante a mentoria, a equipe precisou 
responder dúvidas surgidas no parecer referente ao edital de contratação. 
Uma das solicitações foi justamente a estimativa de infraestrutura e de 
recursos humanos. Como esse levantamento já tinha sido feito a equipe 
conseguiu responder tempestivamente ao parecer do edital, mesmo 
durante a pandemia, ganhando tempo preciosos para a contratação 
dentro do período legal anterior as eleições. O assessor ainda ajudou a 
equipe a organizar a reposta ao parecer. 

Atualmente o Edital encontra-se pronto para publicar, validado por todos 
os órgãos e aguardando a aprovação final pelo Prefeito. Para conclusão 
da minuta do decreto para regulamentação da transferência dos dados 
dos concessionários resta apenas a elaboração do anexo técnico. Após, 
a minuta deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Município 
para aprovação. De forma a manter o desenvolvimento e a evolução do 
projeto, recomenda-se: manutenção das reuniões periódica; estruturação 
da governança do LabMob, já que será a mesma do MobNit; foco nos 
indicadores, para que não fique um projeto apenas de tecnologia sem 
melhoria da mobilidade e benefícios à população. 

Inicialmente, a equipe do projeto CaminhaNit concebia implementá-lo 
em todas as escolas, tanto públicas municipais quanto particulares de 
Niterói. Durante a mentoria, contudo, essa estratégia foi desaconselhada. 
Devido ao caráter inovador e de mudança de cultura – vale notar que 
não existe nenhum projeto semelhante em outra cidade do Brasil –, uma 
implantação massiva seria muito arriscada e demandaria muito esforço 
sem antes testá-lo em uma única escola pública, ou seja, elaboração um 
projeto piloto. Com o estabelecimento de um protótipo, torna-se possível 
a correção de erros no projeto, bem como a proposição de melhorias, 

antes de sua a implementação efetiva para todo o Município. 

Diante dessas orientações, o grupo concordou em escolher uma escola 
para prototipar o projeto. A primeira escola escolhida pela equipe, no 
entanto, não era ideal, uma vez que a grande maioria dos alunos já possuía 
o costume de ir caminhando para a aula. Nesse caso, seria difícil avaliar 
de fato os impactos do projeto na diminuição dos congestionamentos, na 
mudança de hábito dos alunos, etc. O grupo aceitou o conselho e ficou 
de ver junto a Secretara de Educação uma outra escola. Outro ponto 
positivo da mentoria, foi o auxílio na identificação de riscos, bem como 
das possíveis ações para mitigá-los.

Após ter sido decidido que o projeto seria iniciado de forma piloto, 
imaginava-se que, ao fim da mentoria, a escola para ser o protótipo já 
estivesse sido escolhida e as articulações com a Secretaria de Educação, 
bem como com as diretorias das escolas já estivessem avançadas. Contudo, 
com o início da pandemia, o fechamento das escolas e a reorganização das 
prioridades do Município, não foi possível agregar os dados necessários 
sobre as escolas públicas municipais para tomar essa decisão. 

Apesar dos impedimentos oriundos da pandemia, após a etapa de 
mentoria, o projeto encontrou novas possibilidades de desenvolvimento, 
por meio de uma parceria já existente entre a SEPLAG e a Urban95. A 
partir dessa parceria, o projeto CaminhaNit conheceu uma iniciativa similar 
de Bogotá, chamada CiemPiés – Caminhos Seguros, a qual está disposta 
a colaborar com a implementação do CaminhaNit. O Prefeito já assinou 
e enviou uma carta de intenção, a qual visa concretizar a parceria entre 
Bogotá e Niterói.

Como recomendações futuras, sugere-se: aproximar-se ainda mais com 
a Secretaria de Educação, para que esta também se torne protagonista no 
projeto e que, assim que a situação se normalize, que sejam retomadas as 
suas reuniões periódicas.
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LIÇÕES APRENDIDAS20
como um todo. Nesta primeira edição da ODS Week, o público-alvo foram 
os servidores e as lideranças municipais. Sugere-se que as próximas 
edições devem ser abertas à participação da sociedade civil. 

Enquanto a ODS Week representou a concepção e formulação de 
projetos e ideias inovadoras, a etapa de mentoria tinha como objetivo a 
implementação efetiva dos projetos. Ações como essas também devem 
ser repetidas. Entretanto, a partir da experiência, percebe-se que é 
recomendável que a mentoria ocorra logo na sequência da premiação 
para aproveitar a motivação dos grupos. A ODS Week ocorreu em maio 
de 2019, mas a mentoria iniciou apenas em janeiro de 2020, fator que 
pode ter contribuído para um distanciamento dos grupos em relação 
aos projetos.

Percebe-se que os grupos têm grande interesse na execução dos seus 
projetos e que um acompanhamento mais próximo e rotineiro é bastante 
eficiente e assertivo para implementação. Logo, atividades de mentoria e 
acompanhamento, bem como de capacitação das equipes das secretarias 
é fundamental para orientá-las e encorajá-las.

Por fim, como sugestão de melhoria para futuras edições, a estipulação de 
um prêmio em valor monetário pode permanecer como forma de estímulo 
à participação público. Porém, sugere-se previsão no Edital para que essa 
quantia, de forma total ou parcial, seja obrigatoriamente revertida para a 
implementação do projeto. 

 

O objetivo da ODS Week foi mobilizar a Prefeitura de Niterói de 
forma a criar/estimular a inovação dentro do Município, com o 
foco na construção de projetos que visassem ao cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir da 

integração entre servidores de diferentes departamentos.

Contudo, essa mobilização em prol da inovação e dos ODS deve ser vista 
como um processo contínuo e não uma situação esporádica pontual. Como 
processo, ela deve ter frequência e continuidade. Por esse motivo, a ODS 
Week ou programas similares devem entrar no calendário de atividades da 
Prefeitura, para que a inovação se torne parte da “cultura” da Prefeitura. 

Como um processo, é importante pensar também em indicadores 
que avaliem esse novo jeito de fazer políticas públicas, mais integradas, 
transparentes e sustentáveis. Esses indicadores podem: 
- Quantificar a mobilização dos servidores;
- Verificar se a dimensão de sustentabilidade está sendo pensada na 
construção dos projetos;
- Verificar se haverá aumento no orçamento de projetos baseados em 
políticas de inovação, ao longo dos anos; 
- Verificar se haverá aumento no número de projetos baseados em 
políticas de inovação, ao longo dos anos; e  
- Comparar o envolvimento da sociedade nos projetos.

Vale destacar que a mudança de cultura, para ser efetiva, deve envolver 
não só os servidores e as lideranças do Município, mas também a sociedade 
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A experiência da ODS Week foi uma iniciativa inédita no Município 

de Niterói, representando mais um passo em direção à 
institucionalização da cultura de inovação. Com ela, foi possível 
identificar e localizar servidores interessados em conhecer e/

ou fomentar a cultura da inovação e da cocriação, bem como aprender e/
ou aprofundar novas metodologias ativas e participativas que colocam o 
usuário dos serviços públicos no centro do desenvolvimento das políticas 
públicas. Isso faz com que o servidor estabeleça uma nova postura em 
relação aos serviços prestados, a partir de uma nova perspectiva da 
máquina pública como plataforma para uma causa, um propósito e um 
legado. Ou seja, a ODS Week permite inspirar os servidores municipais 
com o espírito do empreendedorismo público, elevando sua autoestima e 
seu caráter ativo na transformação dos desafios do setor público. 

Por sua vez, a experiência do processo de mentoria realizado com alguns 
dos grupos participantes da ODS Week trouxe um olhar externo, avaliando, 
questionando, criticando e sugerindo melhorias nas iniciativas. Esse 
processo conferiu aos grupos orientações metodológicas para organizar 
as ideias, bem como tirá-las do papel. Por meio das sessões de mentoria, 
os grupos foram capazes de organizar seus planos de trabalho, formular 
metas e objetivos, mapear stakeholders, identificar os principais riscos aos 
projetos, definir cronogramas de execução, com as etapas e prazos dos 
projetos, etc. Foi possível conferir o amadurecimento dos projetos ao longo 
desse processo, tendo sido essa uma experiência exitosa.

Vale ressaltar ainda que a experiência ODS Week continua gerando 
resultados para o Município e segue aprimorando as políticas públicas 
municipais. Soluções que evoluíram até certo grau de maturidade à época - 
mas que devido ao contexto da Pandemia, e as consequentes alterações de 
prioridades, foram desaceleradas – estão sendo retomadas e fortalecidas 
por novos arranjos institucionais e parcerias com atores externos. Há um 
reconhecimento pelos participantes de que a ODS Week abriu novas portas 
para a formulação das políticas públicas do Município e que o caminho 
percorrido na etapa de mentoria conferiu diversas orientações e críticas 
que permitiram o amadurecimento da solução e foram fundamentais para 
que, neste momento, os projetos tenham condições mais favoráveis de 
implementação, bem como o apoio de novas lideranças e parceiros.

Portanto, que a ODS Week representa uma metodologia ágil e de fácil 
implementação para promover e acelerar a inovação no setor público. 
Em uma semana, ela permite que seja atingido um grande número de 
servidores, a partir de diferentes perspectivas, exemplos, pontos de vista, 
teorias e metodologias, além de funcionar como um espaço de estímulo 
a novas parcerias e à realização de mentorias para o desenvolvimento 
dos projetos mais engajados. Dessa forma, a metodologia ODS Week 
possui grande capacidade de replicabilidade com parceiros estratégicos 
interessados no tema da inovação no setor público, sendo uma referência 
para trocas e fluxos numa rede de inovação pública com outros entes 
federados e organizações da sociedade civil.
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21
PRINCIPAIS MARCOS DATAS

 Concepção da ODSWEEK Fevereiro 2019

 Desenvolvimento dos desafios Março de 2019

 Publicação do edital da ODSWEEK 02 de Abril de 2019

 Organização do evento Abril de 2019

 Formulação e publicação do site Abril de 2019

 Inscrição dos servidores 02 de Abril a 02 de Maio 2019 

 Workshops 02 de Maio 2019

 Envio das pílulas de conhecimento 02 a 09 de Maio 2019

 Avaliação dos jurados 08 de Maio a 09 de Maio de 2019

 Apresentação das soluções e entrega dos prêmios 09 de Maio 2019

 Processo seletivo de mentoria  Fevereiro de 2020

Desenvolvimento da etapa de mentoria Final de Março a Junho de 2020

Conclusão da mentoria Julho de 2020

CALENDÁRIO COM OS PRINCIPAIS 
MARCOS DA ODS WEEK
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