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QUEM SOMOS?
AMBIENTE SOCIEDADE ECONOMIA
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“REBRILHAS SOB O SOL DO EQUADOR” 
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CONTEXTO 
AMBIENTE

O gráfico ao lado mostra o aumento 
da temperatura média do ar durante 
o período de 1951 a 2015 para a 
época mais quente em Teresina. 
Observe que Teresina está 
localizada em uma zona de cor 
vermelha, indicando que a 
tendência de aumento na 
temperatura do ar ao longo deste 
período de 64 anos é de mais de 2°
C, maior que para outras partes do 
globo. 

Crédito NASA GISS
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CONTEXTO 
AMBIENTE

O Índice de Vulnerabilidade à Mudança Climática de 
Teresina é classificado como de risco a extremo risco, 
com desempenho inferior ao índice nacional nos 
indicadores: Vulnerabilidade à Mudança Climática 
(2,72), Exposição (2,35) e Sensibilidade (3,31). 

Temperatura Média Anual Valores absolutos 
Fonte Instituto Nacional de Meteorologia (1961-presente).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
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CONTEXTO 
SOCIAL

Teresina é o município mais populoso do Piauí, com 
uma população estimada em 850.198 habitantes (IBGE, 
2017), sendo que 94,27% desse total habita a zona 
urbana da cidade. A capital encontra-se conurbada com 
a cidade maranhense de Timon, configurando a Região 
Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, que 
aglomera cerca de 1.194.911 habitantes. 
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CONTEXTO 
ECONOMIA

O Produto Interno Bruto (PIB) da 
cidade de Teresina representa cerca 
45% do PIB do Estado do Piauí, 
ultrapassando os 17 bilhões de reais. 
Em relação à economia local, o 
município destaca-se no setor de 
prestação de serviços, comércio, 
rede de ensino avançada, eventos 
culturais e esportivos, congressos, 
indústria têxtil, justiça trabalhista, e 
um complexo pólo médico que atrai 
pacientes de vários estados.



TERESINA 2030



AGENDA TERESINA 2030
THINK TANK DE INOVAÇÃO URBANA
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VALORES 
& ESTRATÉGIAS

VALORES & ESTRATÉGIAS

Teresina 2030 é uma estratégia de Governo Aberto para construção de 

uma Teresina Inteligente, Resiliente e Sustentável.

Fomenta a tomada de decisão 
com base em evidências. São 
ferramentas de comunicação, 

participação e co-criação.

Aproxima e conecta os cidadãos e o 
governo através de novas tecnologias, 

com o fim de compartilhar a 
responsabilidade do monitoramento do 

desenvolvimento sustentável.

Objetiva o alcance de um status 
de maior sustentabilidade e 

resiliência no município. 
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NOSSA METODOLOGIA

VALORES 
& ESTRATÉGIAS

[1]
Monitorar e Globalizar
Monitorar os Objetivos de 

Desenvolvimento 
Sustentável na esfera 

municipal e dar projeção 
global a iniciativas locais. 

Estabelecer parcerias 
para viabilizar o alcance 

dos ODS. 

[2] 
Priorizar e Mensurar
Identificar prioridades e 

mensurar indicadores relativos 
à sustentabilidade e resiliência 

urbana, compartilhando os 
resultados em formato aberto

[3] 
Prototipar e Recalcular
Prototipar ferramentas e 

metodologias de baixo custo 
para enfrentamento da 

mudança climática e 
aceleração do alcance do 

ODS.

[4] 
Fundamentar e Aconselhar
Fundamentar e aconselhar o 
governo local, o setor privado 

e a sociedade civil no 
processo de tomada de 

decisão. Fortalecer a 
capacidade institucional em 

ação climática. 

[5] 
Escalonar e Re-aplicar
Escalonar e re-aplicar a 
metodologia em outras 

metrópoles de países em 
desenvolvimento

Estratégia de Governo Aberto e Cidade Inteligente  



MONITORAMENTO

OBSERVATÓRIO | DADOS ABERTOS
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MONITORAMENTO 
OBSERVATÓRIO | DADOS ABERTOS 

Cada uma das 264 ações presentes 
na Agenda Teresina 2030 
correspondem a um ou mais 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Identificamos essa 
relação de forma percentual  >>
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MONITORAMENTO 
OBSERVATÓRIO | DADOS ABERTOS 
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ODS Prioritários 2018

MONITORAMENTO 
OBSERVATÓRIO | DADOS ABERTOS 



17 objetivos 169 metas integradas e indivisíveis
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MONITORAMENTO 
OBSERVATÓRIO | DADOS ABERTOS 
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Seleção de 122 indicadores para monitoramento local. 

Iniciada a coleta de dados de indicadores dos 

ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

MONITORAMENTO 
OBSERVATÓRIO | DADOS ABERTOS 
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Utilização da Plataforma CARTO 
para abertura de dados 
georreferenciados para o 
Desenvolvimento Sustentável.

37 mapas
115 Datasets

Formato Aberto!

Clique  AQUI  para ir para a 

plataforma online

MONITORAMENTO 
OBSERVATÓRIO | DADOS ABERTOS 

https://agenda2030.carto.com/me
https://agenda2030.carto.com/me


SENSIBILIZAÇÃO

AÇÕES TÁTICAS | 2018
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SENSIBILIZAÇÃO 
AÇÕES TÁTICAS

Meta Hack THE|2030
Maratona Hacker enfrenta Urbanismo #realoficial

Diferente de hackathons tradicionais, nossa Meta Hack 
THE|2030 convidou jovens estudantes a emergirem no dia 
a dia de servidores da Prefeitura Municipal de Teresina e 
entender cada desafio que surge enquanto buscamos 
tornar os sonhos d@s teresinenses uma realidade, 
vivenciando os diferentes elos da cadeia que levam uma 
ideia à sua concretização. Ao final de 3 intensos dias, 5 
grupos apresentaram soluções simples, inovadoras e 
transformadoras pela Mobilidade Sustentável, que estão 
sendo incorporadas pela administração pública municipal 
em suas políticas e projetos.
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Ruas Completas
Protótipo de adaptação de ruas para modelos multimodais 

O Projeto tem como objetivo a criação de um protótipo de 
adaptação de vias públicas para modelos multimodais, 
com redistribuição de espaço para aumento de 
capacidade da via através de oferta de infraestrutura 
multimodal (ciclovias, faixa exclusiva de ônibus, via para 
automóvel, ordenação de estacionamento), contribuindo 
para a mitigação da mudança do clima. Pretende também 
incluir sistemas de infraestrutura verde e arborização, 
melhorando o conforto térmico em calçadas e ciclovias, e 
promovendo medidas de adaptação à mudança climática.

SENSIBILIZAÇÃO 
AÇÕES TÁTICAS
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Desafio Teresina 2030
30 dias pelo Desenvolvimento Sustentável

Entendendo que a sustentabilidade deve ser compreendida 
como uma mudança de atitude, uma prática coletiva de 
hábitos que são construídos no nosso dia a dia, lançamos 
desafios diários no nosso Instagram (@teresina_2030) 
durante o mês de agosto, para auxiliar os teresinenses na 
construção coletiva de uma cidade mais sustentável por 
meio de atitudes simples. 
A partir do fim do mês, para cada participante que topou 
nosso desafio uma árvore será plantada na cidade em 
agradecimento pela colaboração. Mas o principal objetivo é, 
ao fim destes 30 dias, que cada um nós, teresinenses, seja 
um pouco mais consciente sobre as formas de contribuir com 
o desenvolvimento sustentável de Teresina. 

SENSIBILIZAÇÃO 
AÇÕES TÁTICAS
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A localização das árvores plantadas estão disponíveis 

na plataforma Carto, com uma foto da árvore e o 

nome do participante homenageado! 
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PROJETOS EM ANDAMENTO
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
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PROJETOS 
EM ANDAMENTO Hortas do Dirceu

Plano de Mobilidade Integrado para as Pessoas

Parceiros
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) | 
Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste | CODEVASF

Prêmio BID

Ciudad para

Las Personas 

2017

9 11 13 16 172 3 5 1512
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PROJETOS 
EM ANDAMENTO

Observatório da Mobilidade
Blockchain para a transparência do transporte público

Com o objetivo de aproximar a sociedade de processos de 
tomada de decisão na gestão pública, este projeto piloto 
propõe a criação de um comitê e o uso da tecnologia 
blockchain para a transparência do transporte público;

Objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa do 
setor de transportes urbanos; melhorar a imagem do serviço 
de transporte público e compartilhar responsabilidades.

Parceiros

9 11 13 16 17

Superintendência Municipal de Transportes e 
Trânsito (STRANS) | Agência Francesa de 
Desenvolvimento (AFD) | Euroclima+ |  European 
Union (EU)
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PROJETOS 
EM ANDAMENTO

Frente de Dados Abertos 
Gamificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Frente de Dados Abertos é uma formação de 50 
servidores municipais de 23 secretarias em dados 
abertos. O objetivo é capacitar os servidores municipais 
para usar e compartilhar dados abertos para 
monitoramento dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável (ODS) da Agenda 2030 Global. 

Parceiros
Escola de Dados Abertos | Open Knowledge Brasil | Comunitas

11 16 17

https://drive.google.com/open?id=1MovocV63ToKd_oigm3AMJ0gFVOyJ5rid


PROJETOS 
EM ANDAMENTO

CAF Teresina Sustentável: 
Governança para Resiliência
Soluções de Governo Aberto e Capacitação para a Resiliência 

Programa de capacitação de agentes públicos e sociedade 
civil em Tecnologias Smart para Desenvolvimento Sustentável 
e Governança Eficiente.
Plano de Dados Abertos e Continuação da Frente de Dados
Plataforma Virtual do Observatório da Agenda 2030 para o 
monitoramento coletivo de indicadores dos ODS, e Sistema de 
Monitoramento de Variáveis Climáticas

Parceiros
Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe CAF | Programa Teresina 
Sustentável

TERESINA 2030

11 16 179 11 13 16 1712 15



PROJETOS 
FUTUROS

GEF Desenvolvimento Sustentável 
Integrado da RIDE Grande Teresina
Soluções para resiliência urbana

Vislumbramos uma região metropolitana resiliente e 
sustentável, integrado e capacitando sistemas de gestão 
urbana metropolitanos para o desenvolvimento sustentável da 
RIDE Grande Teresina. A proposta apresenta 2 produtos 
principais: A implementação de um sistema de planejamento 
metropolitano integrado (1) e a zona de baixa emissão de 
carbono Teresina-Timon (2)

Parceiros
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Global Environmental Facility

TERESINA 2030

11 16 179 11 13 16 1712 15
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PROJETOS 
FUTUROS

CITY RESILIENCE PROFILING PROGRAMME
Estratégia de Resiliência da ONU-Habitat

O principal objetivo da implementação do City Resilience 
Profiling Programme (CRRP) no contexto local é medir a 
resiliência do município e desenvolver um plano de ação com 
estratégias voltadas à construção de um cenário futuro mais 
resiliente para Teresina.
http://urbanresiliencehub.org/

Parceiros
Urban Resilience Programme | ONU Habitat

11 16 179 11 13 16 1712 15
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PROJETOS 
FUTUROS

Living Lab Teresina 2030
Soluções para resiliência urbana

O Living Lab Teresina 2030 será um laboratório de inovação 
cívica. O laboratório será um espaço para inovação e 
aceleração de projetos de desenvolvimento sustentável, com 
foco em pesquisas dedicadas a mitigar a mudança climática, 
em especial em cenários de extremo do clima quente.

Parceiros
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo SEMDEC
Global Environmental Facility
Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação

11 16 1711 13 16 17
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Fellowship Mulheres pelo Clima
Empoderamento de meninas da zona rural para ação climática

Teresina 2030 está desenhando um projeto de 
empoderamento de 25 meninas da zona rural para que estas 
se tornem embaixadoras do desenvolvimento sustentável e 
utilizem tecnologias digitais para fortalecer a resiliência de 
cinco grupos de mulheres em cinco territórios: [1] oleiras no 
encontro dos rios, [2] floristas nas margens dos rios, [3] 
estudantes na zona rural, [4] catadoras e recicladoras do 
Lagoas do Norte e [5] horticultoras das Hortas do Dirceu.

Parceiros
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM) | ONG 
Plan International | ONU Mulheres

11 16 178 1110 16 175

PROJETOS 
FUTUROS



COM QUEM ESTAMOS?
PARCERIAS
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AGENDA 2030 
LOCAL

Think Tank de inovação para o 

Desenvolvimento Sustentável de 

Teresina

Estratégia de governo aberto para 

construção de uma Teresina 

Inteligente, Resiliente e Sustentável

PRÊMIOS e CONVOCATÓRIAS
Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF
1ª Convocatória Internacional de Projetos de Avaliação de Impacto
Programa Teresina Sustentável 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Prêmio Internacional “Ciudad para Las Personas” Mobilidade Sustentável
ONU HABITAT
Programa de Resiliência Urbana de Teresina 
Confederação Nacional de Municípios - CNM
Prêmio “Municiências” (finalista)
Municípios Inovadores
União Europeia & Ministério das Cidades 
Euroclima - Mobilidade Sustentável 
Global Environment Facility
GEF 7 Trust Fund
Zona de Baixa Emissão de Carbono
ISOCARP Routledge Prize 2018
Teresina’s recipe for climate action

NETWORKS
Organização dos Estados Americanos - OEA
Open Government Fellowship
Columbia University Global Center
Women’s Leadership Network in Brazil 
ONU HABITAT
Academy of Sustainable Urban Mobility
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
UNLEASH Innovation Lab 2018
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Uma Teresina mais sustentável, 
inteligente e resiliente! 

VISÃO 2030: A CIDADE QUE PRECISAMOS



EMAIL semplan.agenda2030@gmail.com

INSTAGRAM @teresina_2030

LINKEDIN teresina-2030


