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Histórico do Projeto

Agenda 21
A AGENDA 21 é uma parceria entre a sociedade civil e o poder público municipal, com o objetivo
de contribuir para o desenvolvimento sustentável do município. Trata-se de iniciativa do CIESPCubatão, que procurou a Prefeitura e a Câmara para a elaboração da agenda.
Foi contratado um consultor especializado, com grande experiência na elaboração da Agenda 21,
através do Centro de Integração e Desenvolvimento Empresarial da Baixada Santista – CIDE, com
patrocínio das empresas: Cosipa, Dow, Petrocoque, Fosfertil, Copebrás, Petrobrás e Carbocloro.
O processo foi participativo e democrático, envolvendo as lideranças da cidade e a população,
sem discriminação de qualquer natureza, não se caracterizando como de uma empresa, uma
administração, um grupo político ou um grupo social. É um projeto de todo o município.
Objetivos do Projeto
•

Envolver toda a população na elaboração de um planejamento estratégico do Município
para os próximos 15 anos, considerando as questões econômicas, sociais, culturais e
ambientais

•

O objetivo da Agenda 21 é elaborar um plano de metas, estratégias, ações e projetos a
serem implementados no curto (até dois anos), médio (até cinco anos) e longo prazo (até
2020), com a indicação de responsáveis e parceiros para cada projeto

•

Ter em 2020 uma cidade planejada e estruturada nos diversos segmentos: Educação, Meio
Ambiente, Social e Cultural

Descrição Passo a Passo

•
•
•
•
•

Organização para implementação do projeto
Diagnósticos – Como está Cubatão ?
Cenários – Para onde vai Cubatão ?
Visão – Qual a Cubatão que sonhamos ?
Plano – O que fazer em Cubatão

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

