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Audiências Públicas
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Pesquisa com Gestores setoriais

Plano Plurianual 2020-2023
5 Diretrizes

9 Objetivos Estratégicos e 36 indicadores de
impacto
111 Programas, 233 indicadores e metas de
resultados

602 Produtos, com 916 indicadores e metas

Capacitações
• Estratégia de diversificação conteúdos/formatos:
• Site específico sobre o PPA
• Manuais metodológicos e de operação de sistemas
• Vídeos tutoriais
• Curso EaD

• Oficinas presenciais

www.ppa.sp.gov.br/ppa2023

Audiências Públicas
• Articulação com conselheiros estaduais: encontro nov/2018

• Hotsite Audiências Públicas
• Sistema de processamento de manifestações
• Mudanças metodológicas
• formulário de manifestação aberto
• participação de organizações e coletivos
• audiências temáticas

• Rastreamento das contribuições das audiências nas propostas de

programas:
• Devolutivas aos participantes

• Acompanhamento na execução do PPA.

www.ppa.sp.gov.br/audiencias

Audiências públicas
realizadas em três
modalidades:
• implementar a agenda
por meio de uma
parceria global sólida
• Secretarias Parceiras:
Governo e Casa Civil

Parceria (ODS
17)

• promover sociedades
pacíficas, justas e
inclusivas
• Secretaria Parceria:
Justiça e Cidadania

Paz (ODS 16)

• garantir vidas prósperas
e plenas, em harmonia
com a natureza
• Secretaria Parceira:
Desenvolvimento
Econômico

Prosperidade
(ODS 8, 9 e 11)

• proteger os recursos
naturais e o clima do
nosso planeta para as
gerações futuras
• Secretaria Parceira:
Infraestrutura e Meio
Ambiente

• erradicar a pobreza e a
fome de todas as
maneiras e garantir a
dignidade e a igualdade
• Secretaria Parceira:
Desenvolvimento Social

Planeta (ODS 6,
7, 12, 13, 14 e 15)

Pessoas
(ODS1, 2, 3, 4,
5 e 10)

Eletrônica

16
audiências
regionais

5 encontros
temáticos com
base nos ODS

Encontros temáticos,
organizados a partir dos 5Ps
da sustentabilidade

Alinhamento dos ODS X PPA 2020-2023

5 Diretrizes
17 ODS

9 Objetivos Estratégicos e 36
indicadores de impacto
169 metas
111 Programas, 233 indicadores e metas
de resultados

241 indicadores

602 Produtos, com 916 indicadores e
metas

Alinhamento do PPA 2020-2023 aos ODS
• Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável caracterizam-se por

serem metas de impacto e, portanto, são resultado de múltiplas
ações dos agentes governamentais e não governamentais que
compõem a sociedade.
• Para observar se as ações do Governo do Estado de São Paulo

estão alinhadas à produção desses impactos, faz-se necessária a
decomposição dos componentes do PPA e dos ODS e conhecer a
interação entre eles.
• A expectativa é que, ao identificar as interações entre os ODS e o

PPA 2020-2023, sejam ampliadas as sinergias dos programas
estaduais para contribuir com o alcance da Agenda 2030 no território
paulista, possibilitando impactos mais consistentes por parte do
Governo estadual.

Níveis de interação do PPA 2020-2023 com
os ODS

I - Objetivos
Estratégicos e
indicadores

II - Programas
seus
produtos,
indicadores e
metas

Objetivos
Estratégicos e
ODS
Passo 1: Analisar
para quais ODS os
Objetivos
Estratégicos (OEs)
contribuem, a partir
do alinhamento de
escopo e temática

Em média, cada Objetivo Estratégico do PPA 2020-23 está
relacionado a dois ODS
OE 1 - Educação
6

OE 9 - Gestão
Pública

5

OE 2 - Saúde

4

3

2

OE 8 Desenvolvimento
sustentável

OE 3 - Segurança

1

0

OE 4 Desenvolvimento
econômico

OE 7 - Agricultura

OE 6 - Moradia e
mobilidade urbanas

OE 5 Desenvolvimento
social

OE 1. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E TRANSFORMADORA,
BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO PLENO
Descrição: Oferecer uma educação pública de qualidade, melhorando o desempenho
educacional e o desenvolvimento pleno e contínuo da capacidade de cada indivíduo.
Ampliar a oferta de ensino profissionalizante, técnico e tecnológico, para fazer frente aos
desafios do desenvolvimento social e econômico. Ampliar e difundir o acesso aos
equipamentos culturais e às atividades esportivas, contribuindo para a formação e
qualidade de vida de todos.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 2. SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA, COM MODERNAS TECNOLOGIAS E
AMPLO ACESSO
Descrição: Fortalecer o sistema público de saúde através de uma rede ampla e integrada
em todo território e dotada de novas tecnologias que promovam eficiência e qualidade
nos serviços prestados.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 3. SEGURANÇA PARA A SOCIEDADE USANDO FERRAMENTAS DE
INTELIGÊNCIA NO COMBATE À CRIMINALIDADE
Descrição: Ampliar a segurança de quem vive ou visita o estado, fortalecendo a
confiança na política de segurança e Promovendo uma cultura de paz na sociedade, com
foco na proteção à vida e ao patrimônio, no combate ao crime organizado, na adoção de
tecnologias atualizadas, no enfrentamento dos crimes contra a mulher e a dignidade
Sexual e na reintegração social dos egressos do sistema prisional.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 4. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROMOVENDO O INVESTIMENTO, A
INOVAÇÃO, O TURISMO E A ECONOMIA CRIATIVA
Descrição: Criar oportunidades de emprego e renda, com ambiente favorável ao
empreendedorismo e à atração de capital para investimentos, gerando incremento da
inovação e da produtividade. Expandir e integrar a infraestrutura logística de acordo com
as demandas da economia e da sociedade. Aproveitar o potencial turístico e da economia
criativa no estado. Expandir as ações voltadas ao desenvolvimento regional, a redução
de desigualdades e o maior acesso aos bens e serviços públicos em todo o território.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL GARANTINDO OS DIREITOS INDIVIDUAIS E
COLETIVOS E PROMOVENDO A AUTONOMIA PLENA
Descrição: Assegurar o acesso pleno à justiça e à cidadania, bem como ações
governamentais integradas no atendimento às necessidades dos segmentos mais
vulneráveis da sociedade. Reduzir todo tipo de desigualdade, fomentando a inclusão
social e a geração de autonomia para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 6. QUALIDADE DE VIDA URBANA, COM MORADIA ADEQUADA E
MOBILIDADE
Descrição: Ampliar a oferta de moradias com acesso à rede de serviços urbanos e
inseridas em territórios com transporte de qualidade. Intensificar as operações de fomento
e os novos instrumentos para viabilização de moradias, urbanização e regularização
fundiária. Fomentar, em especial, o transporte integrado e o investimento em
saneamento.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 7. AGRICULTURA COMPETITIVA FORTALECENDO O PADRÃO DE
PRODUÇÃO E O CONSUMO SUSTENTÁVEL
Descrição: Fomentar o agronegócio paulista por meio de parcerias que assegurem a
qualidade, produtividade e sustentabilidade da produção através de políticas públicas que
favoreçam a renda do produtor rural e potencialize as vantagens competitivas regionais e
locais.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 8. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE
E PROTEGENDO A POPULAÇÃO FRENTE AOS DESASTRES
NATURAIS
Descrição: Promover a gestão harmônica do meio ambiente, dos recursos hídricos, do
saneamento e da energia, desenvolvendo ações integradoras que promovam o
desenvolvimento sustentável. Estimular o uso racional da água e de fontes renováveis de
energia, além de ampliar os investimentos e na proteção social frente a desastres
naturais.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

OE 9. GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E
TRANSPARÊNCIA
Descrição: Promover a eficiência da gestão pública, através do uso de tecnologia, da
intensificação de parcerias com a sociedade civil e da desburocratização e simplificação
de processos. Garantir, ao mesmo tempo, o uso ótimo dos recursos públicos com
transparência. Aprimorar os métodos de avaliação dos resultados das ações do estado.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados:

Alinhamento dos Programas e Produtos do PPA
2020-2023 aos ODS
• Primeiros resultados:

5%

• Do total de 111 programas do PPA

2020-2023, 106 deles (95%) estão
correlacionados aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
• Em média, há 11 programas do PPA

correlacionados a cada ODS
• Os ODS 11 - Cidades e

comunidades sustentáveis e 17 Parcerias e meios de
implementação apresentam o maior
número de programas associados,
respectivamente, 27 e 24.

95%

Programas correlacionados aos ODS
Programas sem relação

Programas do PPA 2016-2019 por ODS
ODS 1 - Erradicação da Pobreza

27

ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável

24

ODS 3 - Saúde e bem estar
ODS 4 - Educação de qualidade
ODS 5 - Igualdade de gênero
ODS 6 - Água potável e saneamento

18

18

17

16

ODS 7 - Energia acessível e limpa
ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico
ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura
ODS 10 - Redução das desigualdades

11

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

9

9

7

6
3

ODS 12 - Consumo e produção sustentáveis

3
1

6

2

3

ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima
ODS 14 - Vida na água
ODS 15 - Vida terrestre
ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes
ODS 17 - Parcerias e meios de implementação

Avaliações dos gestores setoriais sobre o
processo de elaboração do PPA
Perfil do respondente
Maioria é do sexo masculino (55%), já teve experiência em PPA
anteriores (65%) e possui idade superior a 50 anos (53%).
Capacitação
Em qualquer dimensão avaliada, o programa de capacitação do PPA
2020/2023 foi mais exitoso do que o passado. Na média das
dimensões analisadas tivemos 84,4% de ótimo e bom, contra 62,3%
do PPA2016/2019.
Manual para elaboração de Programas
Foi considerado ótimo e bom, na média das dimensões, por 92% dos
participantes, o que representa um avanço muito expressivo contra os
66,6% do PPA anterior.

Avaliações dos gestores setoriais sobre o
processo de elaboração do PPA
Suporte e apoio técnico
Foram considerados como ótimo e bom por 91% dos participantes
do PPA 2020/2023. Na pesquisa do PPA anterior, apenas 45% dos
gestores pesquisados consideraram o apoio e o suporte técnico
significativos.
Qualidade dos Programas elaborados
Na média das respostas, 86% concordam ou concordam totalmente com
os resultados da proposta dos Programas de sua Secretaria. Um número
bastante significativo.
Sugestões de melhoria do processo
• Maior envolvimento e apoio da Alta Gestão (30% dos gestores
pesquisados)
• Maior ampliação das capacitações para as equipes técnicas (20%
dos respondentes)
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