Produto 6 - Informe da sistematização das Oficinas Virtuais do Plano de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) do Rio de Janeiro

Sistema de Responsabilidade Pública: Medir, Monitorar e Informar sobre as políticas
urbanas sustentáveis
Este documento apresenta um informe sobre as oficinas virtuais do Plano de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) da Prefeitura do Rio de Janeiro. As oficinas virtuais
integram as atividades voltadas ao desenvolvimento de capacidades no âmbito do projeto
Sistema de Responsabilidade Pública: medir, monitorar e informar sobre políticas urbanas
sustentáveis na América LAtina, promovido pela ONU-Habitat junto à Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro (PMRJ).

1. Introdução
O projeto “Sistemas de Responsabilidade Pública para Medir, Monitorar e Informar sobre
políticas urbanas sustentáveis na América Latina” busca contribuir para a implementação da
Agenda 2030, especificamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), em
governos locais. Para tanto, impulsiona a adoção de iniciativas de transparência, participação
cidadã e prestação de contas como forma de promover políticas públicas mais efetivas e
alinhadas às demandas da população. Com isso, os governos estabelecem um ambiente
mais favorável para o alcance dos ODS. No Brasil, dois municípios pilotos integram este
projeto: Rio de Janeiro e Niterói.
Em ambas cidades, a etapa inicial do projeto compreendeu na realização de um levantamento
das necessidades formativas e de desenvolvimento de capacidades dos servidores públicos
em relação aos temas de transparência, participação cidadã e prestação de contas. Em
Niterói, iniciativas como a II Conferência Municipal de Transparência e Controle Social e
oficina sobre dados abertos para gestores públicos fizeram parte das ações de apoio da
ONU-Habitat neste projeto.1
Na cidade do Rio de Janeiro, durante o ano de 2019, as seguintes atividades também
receberam apoio técnico: i) Laboratório Urbano de Responsabilidade Pública, uma série de
oficinas sobre eixos de governo aberto que buscavam trazer boas práticas e levantar ações
possíveis para abertura do processo do Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS); ii) o
desenho e facilitação de processos participativos junto às comunidades escolares para
coletar contribuições ao PDS e Plano de Ação Climática. Essas atividades possibilitaram à
Prefeitura traçar caminhos de abertura e colher sugestões da população para o PDS durante a
sua formulação.
Em 2020, a Prefeitura se encontra em fase de finalização do Plano, com detalhamento das
metas e ações pelos servidores do Comitê, instância responsável pelo desenho, execução e
monitoramento do Plano. Tais metas e ações foram debatidas tendo como base as
Especificamente estas atividades foram desenvolvidas com o apoio técnico de facilitação e de desenho
de processos participativos da presente consultora. Outras atividades, no entanto, também foram
desenvolvidas no âmbito do projeto por sua coordenadora local, como a ODS Week.
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contribuições sugeridas durante os processos participativos com as comunidades escolares
e pela plataforma online participa.rio. Por tais razões, o projeto aportará com (a) a realização
de oficinas virtuais para o Plano de Desenvolvimento Sustentável e (b) a elaboração de
materiais de comunicação como devolutiva do processo participativo.
Abaixo, estão maiores detalhes do escopo e objetivo das oficinas virtuais, as atividades
relacionadas e produtos entregues até o presente momento.

2. Oficinas virtuais do Plano de Desenvolvimento Sustentável
Com base no contexto apresentado, as oficinas sobre os eixos do PDS serão atividades de
troca de experiências e de reflexão para as metas e ações desenhadas no Plano. Além desses
objetivos, as oficinas buscarão coletar ideias e afinar o conteúdo já desenvolvido, assim como
lançar a 4a. onda de participação virtual na plataforma da Prefeitura.
O público para tais oficinas serão de servidores integrantes do Comitê, interessados nos
temas, professores da rede municipal, organizações parceiras, participantes dos processos
participativos, gestores de outras cidades, além de demais interessados.
Inicialmente, as oficinas que haviam sido planejadas para abril, mas após alteração sugerida
pela Prefeitura, ficaram pactuadas para maio. Em virtude da pandemia do covid-19, as
oficinas foram replanejadas para o ambiente virtual como uma série semanal de encontros
virtuais sobre temas relacionados ao PDS com a presença de especialistas e organizações
que serão chaves na sua implementação. As webinars serão realizadas pela plataforma do
zoom e transmitidas ao vivo pelo canal do youtube e retransmitida nas redes sociais da
Prefeitura do Rio de Janeiro. Será incentivado o diálogo com os participantes que poderão
fazer perguntas e interagir com o conteúdo. A MultiRio, empresa municipal de elaboração de
conteúdo para educação, oferecerá o apoio técnico e suporte tecnológico.
Em relação ao método, as oficinas terão roteiro dividido em blocos de interação e conteúdo: o
primeiro de abertura e boas vindas; o segundo de apresentação do PDS e do processo
participativo; o terceiro de roda de debates com a presença de especialistas, acadêmicos e
organizações da sociedade civil. Serão feitas, durante a roda de debates, perguntas sobre o
contexto atual, os desafios da implementação e boas práticas. A mediação buscará acolher
os participantes e convidados e fomentar a participação na 4a. onda do participa.rio. A
proposta deste método é que seja dialogado e permite a discussão construtiva sobre os
temas em debate e sobre estratégias para implementação das ações e metas do Plano. Este
método permite também acolher os participantes e promover troca entre eles e com o
público. Por essa razão, serão criados canais de acolhimento de perguntas e chat de
interação.
Dessa forma, a série de oficinas virtuais busca contribuir com a versão final do documento do
PDS e com o desenvolvimento das capacidades dos servidores públicos ao trazer debates,
reflexões e casos práticos que subsidiarão o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Entre os
resultados esperados para as oficinas virtuais, teremos: (i) conteúdos abertos para a

população e gestores; (ii) debates e trocas entre especialistas, participantes e gestores; e, (iii)
possibilidade de revisão do próprio Plano e estratégias para sua implementação; (iv)
divulgação e estímulo à 4a onda de participação na plataforma do participa.rio.

3. Atividades relacionadas
Para o desenho das oficinas virtuais do Plano de Desenvolvimento Sustentável foram
realizadas as seguintes atividades:
Reuniões realizadas internamente sobre a consultoria técnica:
○ 17 de janeiro
○ 10 de fevereiro
○ 16 de março
Reuniões realizadas com a Prefeitura do Rio de Janeiro e parceiros:
○ 31 de janeiro
○ 10 de fevereiro
○ 04 de março
○ 13 de março
○ 17 de março
○ 24 de março
○ 31 de março
○ 08 de abril
○ 15 de abril
Atividades de consultoria
● Levantamento de metodologias e formatos de evento participativo;
● Levantamento de nomes possíveis para convidados;
● Desenho de programação e metodologias, a partir de reuniões de alinhamento com a
Prefeitura e ONU Habitat;
● Articulação com convidados das mesas de desafios de implementação e
monitoramento das políticas públicas.
Conteúdos elaborados
● Versão inicial do Seminário
● Segunda versão do Seminário, com sugestão de metodologias e formatos
● Versão adaptada à internet e pactuada junto à Prefeitura
● Lista de nomes de convidados

4. Produtos elaborados
a) Objetivos e públicos pactuados:
Objetivo principal: Levantar reflexões sobre o contexto e os desafios do Plano de
Desenvolvimento Sustentável (PDS)
Objetivos específicos:
- discutir as metas e ações do Plano de Desenvolvimento Sustentável;

-

levantar soluções possíveis e inovadoras que inspirem as metas e ações do
PDS;
envolver e difundir o PDS entre especialistas, atores estratégicos, parceiros e
interessados no tema;
possibilitar que os participantes se apropriem das estratégias do Plano e
inspirem outros municípios;
explorar novas linguagens e ferramentas de comunicação para o debate sobre
o Plano;
produzir material e conteúdo de divulgação que possa ser aberto para
posteriores consultas;
lançar e envolver a população na 4a onda de participação do Plano de
Desenvolvimento Sustentável disponível na plataforma participa.rio.

Públicos para divulgação:
- Membros do Comitê do Plano de Desenvolvimento Sustentável
- Alta gestão (secretários municipais)
- Servidores públicos de diferentes setores (indicados pelo Comitê e ou Líderes
Cariocas)
- Parceiros externos
- Influenciadores estratégicos
- Participantes dos processos abertos e participativos do PDS
- Professores indicados pela atuação em sustentabilidade
- Gestores de outras cidades
- Interessados nas temáticas
b) Método pactuado:
●

●
●
●

Formato: discussões online roteirizadas em estilo podcast com quadros de perguntas
e debates entre os participantes. Temas gerais para debate, casos apresentados e
produção de materiais para as redes.
Perguntas na rede: o que você quer saber do assunto para mobilizar perguntas que
poderão ser feitas ao vivo
Paridade de gênero nas falas
Roteiro padronizado da webinar:

Momento 1: Abertura (5’)
Vinheta de abertura - MULTIRIO
Boas vindas da Apresentadora com objetivo da série e programação do dia
Vídeo de participantes ou estudantes introduzindo o tema
Momento 2 : PDS em debate (10’)
Boas vindas da Prefeitura - CVL - Anderson / Daniel
Apresentação contextualizando o tema no Plano de Desenvolvimento Sustentável - Samir
Lançamento (ou reforço) da 4a. onda de participação no Participa Rio - Samir

Momento 3 - Inspiração (10’)
Relato de caso de organizações ou outro governo que tenha relação com o tema em debate
Momento 4: 2030 no horizonte (60’)
Primeira rodada de apresentação dos participantes e fala sobre o tema (25’)
Segunda rodada com perguntas sobre a situação atual - contexto de pandemia (10’)
Terceira rodada com perguntas sobre participação (desafio da 4a. onda) e implementação (10’)
Quarta rodada com perguntas do público (15’)
Moderação: Laila
Encerramento (5’) - Rosângela

c) Temas levantados e primeiro desenho de convidados:
Os temas abaixo serão distribuídos entre a série de webinar que contará com 4 ou 5
oficinas online.

Temas escolhidos:

1. a agenda 2030
e
desenvolvimento
sustentável

2. longevidade e
bem estar, com
a questão do
acesso à água e
outros

3. igualdade e
equidade, com a
questão do
déficit
habitacional e
outros

4. cooperação e
paz

5. g
 overnança, com
foco no
financiamento de
políticas e
transformação da
gestão pública

Momento 3: palestrantes em cada dia

1.ONU

2. ONG Trata
Brasil - SP acesso a água

3. Charles
Siqueira -Nave
Lab CriaAtivo –
Nave do
conhecimento de
Triagem

4. Rafael
Borges -Projeto
Rodando com
Tampinhas
(Instituto Soul
Ambiental)

5. Governo Aberto
Transparência,
participação e
controle social

Momento 4: palestrantes em cada dia

1.Roberto Medronho

2.Paulo Saldiva –

3.Renato Meirelles –

4.UNICEF ou Cruz

5. Gabriel

- UFRJ – saúde,
pandemias, atual
contexto

USP – cidades e
saúde, doenças
respiratórias

Instituto Locomotiva
– economia da
periferia e criativa

Vermelha internacional Trabalhos de cooperação
e associativismo

especialista

Claudio Accioly
–International Urban
Cooperation
Program for Latin
America and the
Caribbean - contexto
urbano e agenda
2030

Mônica Guerra

Rafael Pereira –
IPEA – acesso a
oportunidades

identidade / cultura local

Paulo Jannuzzi –
(IBGE/FGV) monitoramento e
avaliação de

(Comida do
Amanhã) –
alimentação
saudável
Jorge Costa
(arquiteto da
Universidade Aberta
da Terceira Idade –
UERJ) cidade e
qualidade de vida

– UBUNTU UFRJ afrofuturismo

programas sociais

Versão produzida até o dia 15 de abril de 2020.
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finanças públicas
financiamento
políticas públicas

das

Prof. Romulo (FGV –
Edwin Gavira

- Fundação João
Pinheiro – déficit
habitacional

Ribeiro em

(IPPUR/UFRJ)–
Convivência pacífica
entre os cidadãos

Direito) - modelos e
arranjos de parcerias
público-privada
Nabil Bonduki (USP) –
instrumentos de
financiamento da política
urbana

