


Uma Estratégia abrangente,
integrada e de longo prazo, para 

tornar Salvador Resiliente.
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O QUE É A 
ESTRATÉGIA DE 
RESILIÊNCIA?
Um plano proativo, 

integrado, 

colaborativo, flexível, 

e de longo prazo 

para abordar os 

desafios da cidade 

e das pessoas no 

convívio urbano.

 A rápida urbanização da população mundial cria 
novos desafios para as cidades do século XXI. As-
pectos como longevidade na expectativa de vida, 
mudança climática, desigualdade social, migrações 
e adensamento populacional causam pressões e 
riscos nos sistemas urbanos. Se preparar para res-
ponder aos novos desafios e realidades na cidade 
contemporânea com uma transformação urbana 
positiva requer identificar potencialidades e opor-
tunidades, bem como mapear vulnerabilidades. Pla-
nejar a cidade com uma visão de resiliência vai além 
de adaptar para responder aos fatores externos, 
mas, principalmente, de criar iniciativas inovadoras 
na governança dos serviços urbanos, no fortaleci-
mento do tecido e no estímulo ao desenvolvimento 
sustentável. O desenvolvimento de uma estraté-
gia de resiliência contribui com iniciativas que ali-
nham diferentes atores para cooperar com novos 
projetos e revigorar ações existentes. A Estratégia 
de Resiliência de Salvador foi construída a partir 
do conceito contemporâneo de cidade que inclui 
na sua gestão os componentes ambiental, social, 
econômico e urbanístico. Como política pública, a 
Estratégia é inovadora por incluir o dividendo da 
resiliência como valor sistêmico nas soluções a se-
rem adotadas.

A construção da Estratégia de Resiliência faz par-
te do Programa 100 Cidades Resilientes (100 Re-
silient Cities – 100RC), capitaneada pela Fundação 
Rockefeller, que se dedica a ajudar cidades em todo 
o mundo a se tornarem mais resilientes diante dos 
desafios atuais. Contou com a consultoria da Arup 
Group Ltd no desenvolvimento das Fases 1 e 2, em 
que participaram em torno de 5.753 pessoas em 78 
oficinas. Na fase 1, foram identificados estresses e 
choques, e levantadas iniciativas e dados estatís-
ticos compilados em um inventário para análise e 
compreensão dos impactos e tensões no município. 
O resultado da fase 1 foi apresentado no Relatório 
de Avaliação Preliminar (PRA), que apontou os es-
tresses crônicos e choques agudos, e a definição 
dos temas emergentes: Economia Resiliente, Ecos-
sistemas Sociais Inovadores, Transformação Urba-
na Inteligente, e Salvador Informada e Governança 

Inovadora; e dos temas transversais: Identidades 
Salvador e Cultura, Violência Urbana, e Integra-
ção Metropolitana. Na Fase 2, foram realizados 10 
estudos específicos, oficinas para discussão e 114 
entrevistas com especialistas e representantes do 
setor privado, esferas do poder público, academia, 
organizações sociais e comunidades. Assim, 317 ini-
ciativas foram mapeadas como resultado desses 
trabalhos. Após análise das equipes da Arup, 100 
Resilient Cities e Prefeitura Municipal de Salvador, 
foram definidas 60 iniciativas agregadas em cinco 
pilares. Os critérios para a definição das iniciativas 
foram: a capacidade das mesmas em responder es-
tresses e choques, a aderência com os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a identifi-
cação de qualidades da resiliência e a possibilidade 
de impactar gerações futuras com a visão resiliente.

Foram firmadas parcerias importantes que geraram 
iniciativas para esta Estratégia com a Fundación 
Avina/FOMIN (Fundo Multilateral de Investimen-
tos do Banco Interamericano de Desenvolvimento), 
Bernard van Leer Foundation, AVSI (Associação 
de Voluntários para o Serviço Internacional), GIZ 
(Deutsche Gesellschaft Zusammenarbeit), além de 
trabalhos desenvolvidos com parceiros da platafor-
ma da 100RC como Ordnance Survey International, 
Global Network for Advanced Management, Know-
ledge Hub e Repowering London.

A visão para Salvador Resiliente é UMA CIDADE 
RECONHECIDA PELO RICO PATRIMÔNIO HUMA-
NO E CULTURAL, ABERTA AO MAR E AO MUNDO. 
CAPITAL DAS MÚLTIPLAS IDENTIDADES, CRIA-
TIVIDADE E INOVAÇÃO, ONDE O DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO PROMO-
VE A RESILIÊNCIA, A INCLUSÃO E A INTEGRAÇÃO 
DAS PESSOAS. As iniciativas existentes e novas se 
organizam nos cinco pilares seguintes: 1) Cultura 
e Múltiplas Identidades; 2) Comunidade Saudável 
e Engajada; 3) Economia Diversificada e Inclusiva; 
4) Cidade Informada e Governança Inovadora; 5) 
Transformação Urbana Sustentável. Esses pilares 
estabelecem hoje as bases para a construção de 
uma Salvador Resiliente no futuro.
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Estratégia de Resiliência para Salvador apresenta um planejamento de longo prazo, esta-

belecendo iniciativas e políticas públicas que adotam a resiliência como valor central para 

geração de dividendos nos múltiplos aspectos da cidade.  Este trabalho é pautado pelo 

espírito público de construir uma cidade inclusiva, igualitária, moderna e inovadora – um 

legado para gerações futuras. Esta Estratégia foi construída sob o signo da co-criação: 

entre secretarias, órgãos e diretorias da Prefeitura Municipal de Salvador; entre setor pri-

vado, órgãos de representação do comércio e da indústria, startups, empresas, investido-

res e academia; entre comunidades de diversos bairros, organizações não governamen-

tais locais e internacionais; entre consultores e estudiosos do Brasil e de várias partes do 

mundo, e em parcerias com cidades dos cinco continentes. 

O trabalho tomou por base o conjunto de estudos existentes, como o Planejamento Es-

tratégico 2013-2016 e 2017-2020, o Programa Salvador 360, e os estudos para prepara-

ção do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU 2016). Foram considerados e 

incluídos os planos e políticas setoriais como o Plano de Mobilidade (PlanMob), a Política 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Lei 8.915/2015, e políticas 

em construção como o Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Adaptação e Mi-

tigação da Mudança Climática, o Plano Municipal de Saneamento, entre outras iniciativas. 

Pela necessidade de se manter atualizado e pertinente ao contexto urbano que é sujeito 

a mudanças diversas, a Estratégia de Resiliência se propõe a ser um documento vivo, 

participativo e flexível, que não se encerra em si mesmo. Ao contrário, se apresenta como 

base para pensar em uma cidade integrada, sustentável, inovadora e resiliente.

Este documento apresenta a visão para Salvador Resiliente numa perspectiva para os 

próximos 31 anos – 2049, quando a cidade completará 500 anos. Em seguida, se apre-

senta o perfil da cidade com dados econômicos e demográficos de forma a retratar o 

contexto atual. Depois, é apresentado o Programa 100 Cidades Resilientes capitaneado 

pela Fundação Rockefeller e como Salvador se inseriu no Programa. A metodologia para 

construção da Estratégia dividida nas fases 1 e 2 é detalhada, demonstrando todo o pro-

cesso colaborativo. A parte central da Estratégia apresenta as iniciativas e os objetivos 

dos cinco pilares nominados: 1) Cultura e Múltiplas Identidades; 2) Comunidade Saudável 

e Engajada; 3) Economia Diversificada e Inclusiva; 4) Cidade Informada e Governança 

Inovadora; 5) Transformação Urbana Sustentável. Nesses Pilares, estão também inseridas 

ações já em andamento no Município e previstas no Planejamento Estratégico 2017-2020 

que adotam valores da resiliência. 

Finalmente são apresentadas as etapas para implantação das iniciativas previstas nos 

pilares e monitoramento da evolução das mesmas.  
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Uma cidade reconhecida 
pelo rico patrimônio 
humano e cultural, aberta 
ao mar e ao mundo.
Capital das múltiplas 
identidades, criatividade 
e inovação, onde o 
desenvolvimento 
sustentável e tecnológico 
promove a resiliência, a 
inclusão e a integração das 
pessoas.

Visão para Salvador Resiliente
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2.857.329 cidadãos 
Fonte: Estimativa Populacional do IBGE, 2018

PESSOAS CONTEXTO URBANO

39,5% domicílios em vias públicas com arborização 

39,5%  transporte coletivo

22% transporte individual 
38,5% pedestres e ciclistas

R$ 57,9 bi / US$ 17,7 bi

maior PIB do país e o maior do Nordeste9º
Fonte: IBGE, 2015

Fonte: Planmob, Prefeitura de Salvador

163 bairros  

  3 ilhas 

 10 regiões administrativas

Fonte: Prefeitura de Salvador

Prefeitura - bairro I - Centro / Brotas
Prefeitura - bairro II - Subúrbio / Ilhas
Prefeitura - bairro III - Cajazeiras
Prefeitura - bairro IV - Itapuã / Ipitanga
Prefeitura - bairro IX - Pau da Lima
Prefeitura - bairro V - Cidade Baixa
Prefeitura - bairro VI - Barra / Pituba
Prefeitura - bairro VII - Liberdade / São Caetano
Prefeitura - bairro VIII - Cabula / Tancredo Neves
Prefeitura - bairro X - Valéria

50,8% negros

A cidade mais negra fora do continente africano

Fonte: IBGE, 2015

0,78 km2
 7.673 hab/km2

Fonte: SEI 2013

CENTRO HISTÓRICO

53,3% mulheres     46,7% homens

Fonte: Censo 2010 IBGE

95,9% crianças de 6 a 14 anos escolarizadas
Fonte: Censo 2010 IBGE.

692,8 km2

Fonte: IBGE

CARNAVAL DE SALVADOR 2018

1,8 mi foliões       

800 mil turistas nacionais e internacionais 

R$ 1,7 bi / US$ 524,7 mi de movimentação econômica
Fonte: Prefeitura de Salvador

PIB

35% domicílios em vias  públicas com urbanização adequada

5,3 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)

 para os anos iniciais
Fonte: Inep, 2017

Fonte: Censo 2010, IBGE

92,8% Esgotamento Sanitário Adequado

Fonte: Censo 2010, IBGE
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AMBIENTE E CLIMA

Clima Tropical

Bioma Mata Atlântica

Fevereiro é o mês mais quente do ano com temperatura média de 26,8°C

Julho é o mês mais frio do ano com temperatura  média de  23,3°C 

Setembro é o mês  mais seco (74mm de precipitação) 

Maio é o mês mais úmido (285 mm de precipitação)

Fonte: climate-data.org

1,3 ton CO
2
 / hab por ano 

74% transportes

Fonte: Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa de Salvador, 2015 ICLEI; 
Deadline 2020 Analysis, C40

8 m acima do nível do mar 

Característica notável é a escarpa que divide

Salvador em Cidade Baixa, porção noroeste 

da cidade e que está  85 m abaixo da Cidade 
Alta (maior e mais recente)

Fonte: Geografia de Salvador, UFBA

RELEVO ACIDENTADO

34,22 km2
  
Mata Atlântica remanescente

4,94% da área original

Fonte: aquitemmata.org.br

AMBIENTE E CLIMA

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
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1501
A primeira expedição exploratória portuguesa no-
meou a cidade de São Salvador e se apropriou des-
te território habitado apenas por índios tupinambás.

1531
Chegada dos primeiros africanos, povo que contri-
buiu para a formação da cultura baiana e da Cidade.

1549
Salvador foi a primeira capital portuguesa na Amé-
rica, fundada oficialmente em 29 de março por 
Tomé de Sousa – primeiro governador-geral do Bra-
sil Colônia.  

1636
Nasceu Gregório de Mattos, que anos depois se tor-
nou o mais importante poeta barroco no Brasil co-
lonial por suas obras religiosas e satíricas.

1754
Inauguração da Igreja do Bonfim, que atualmente 
celebra a maior festa religiosa da Bahia, a Lavagem 
do Bonfim. Este século representou o apogeu da in-
fluência eclesiástica para a cidade, com grandiosas 
igrejas forradas de ouro e prata. 

1791
A Bahia experimenta grande expansão do mercado 
açucareiro local.

1808
Inaugurada a primeira Faculdade de Medicina do 
Brasil.

1823
Salvador foi símbolo da libertação do Brasil do do-
mínio português. O 2 de julho representa o ideal li-
bertário que se encontrava presente na população 
soteropolitana desde o final do século XVIII, quando 
explodiu a Conjuração Baiana.

1847
Nasceu o poeta Castro Alves, poeta romântico im-
portante na literatura brasileira do século XIX.

1873
Foi inaugurado o maior elevador público do mundo, 
o Elevador Lacerda.

1963
Inauguração do Museu de Arte Moderna da Bahia 
no Solar do Unhão.

1968
Inicia-se o processo de verticalização das áreas no-
bres e ocupação de novas áreas ao longo da Av. 
Paralela e da Orla Atlântica.

1972
Implantação do Centro Administrativo da Bahia 
(CAB), um complexo público no qual está localiza-
da parte considerável das secretarias e órgãos do 
Governo do Estado da Bahia. 

1974
Construída a Avenida Paralela que criou o vetor de 
desenvolvimento urbano para o litoral norte. 

1985
Tombamento do Pelourinho pela UNESCO, consi-
derado Patrimônio Histórico da Humanidade de-
vido ao seu grande arcabouço cultural e conjunto 
arquitetônico singular.

1999
Inauguração do monumento da Cruz Caída, no ani-
versário de 450 anos de Salvador. O monumento se 
encontra no mesmo local em que se encontrava a 
Sé Primacial, primeira Catedral do país construída 
em 1553 e demolida em 1933.

2015
2015: Salvador entrou para a rede de cidades criati-
vas da UNESCO na categoria música, representada 
por grandes artistas do axé music, tornando-se a 
primeira cidade brasileira a receber o título nessa 
categoria.
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O que é Resiliência? 

A definição adotada pela 100 Cidades Resilientes da 

Fundação Rockefeller, resiliência urbana é a capa-

cidade que indivíduos, comunidades, instituições e 

sistemas dentro de uma cidade têm de sobreviver, 

se adaptar e crescer, independentemente dos cho-

ques e estresses crônicos aos quais são submetidos. 

Para Salvador, a construção resiliência visa prevenir 

e superar o custo da desigualdade socioeconômica 

valorizando seus ativos para o desenvolvimento hu-

mano e urbano integrado e inclusivo.  

Choques e Estresses

Sistemas resilientes suportam, respondem, e se 

adaptam mais rapidamente a choques e tensões, 

saindo mais fortalecidos de momentos difíceis, e 

com capacidade de viverem melhor em momentos 

sem crises. Choques são desastres pontuais, even-

tos repentinos e graves que ameaçam uma cidade –

como terremotos, inundações, surtos epidemiológi-

cos, etc. – enquanto que estresses são eventos que 

exercem pressão diária ou recorrente numa cidade 

e que enfraquecem o tecido urbano de forma cíclica 

debilitando sua estrutura - como o desemprego, um 

sistema de transporte público sobrecarregado ou 

ineficiente, a violência endêmica e a escassez crôni-
ca de alimentos ou de água, dentre outros. 
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Programa 100 Cidades ResilientesCaracterísticas de Sistemas Resilientes 

Indivíduos e instituições que são reflexivos fazem uso de experiên-
cias passadas como base de informação para decisões futuras e 
modificarão padrões e comportamentos de acordo com tal, para 
poder responder melhor às circunstâncias mutáveis;

REFLEXIVA

Os aspectos e necessidades para a resiliência urbana são intrinsecamente relacionados à realida-
de local. Assim, resiliência é um conceito em evolução relacionado ao contexto de cada cidade. 
É necessário conhecer os desafios que afetam a cidade e desenvolver formas de intervenção ca-
pazes de solucionar problemas diversos ao mesmo tempo. Para isso é preciso também entender 
o ethos da cidade e a identidade local para criação de soluções urbanas inclusivas, culturalmente 
contextualizadas e capazes de fortalecer as conexões sociais.

ENGENHOSA

INCLUSIVA

INTEGRADA

ROBUSTA

REDUNDANTE

FLEXÍVEL

Indivíduos e instituições engenhosos e versáteis conseguem reco-
nhecer meios alternativos para utilizar recursos em tempos de cri-
se com o intuito de atender às próprias necessidades ou alcançar 
as próprias metas;

Processos inclusivos dão ênfase à necessidade de consultas am-
plas e “várias cadeiras à mesa” para criar um sentimento de pro-
priedade compartilhada ou uma visão conjunta para a construção 
da resiliência da cidade;

Processos integrados reúnem sistemas e instituições e podem, 
também, catalisar benefícios adicionais, já que os recursos são 
compartilhados e os protagonistas são capacitados para trabalhar 
em conjunto com o intuito de alcançar os melhores desfechos;

Um projeto robusto é bem concebido, construído e gerenciado, 
além de incluir as devidas providências para garantir que falhas se-
jam previsíveis, seguras e que não sejam desproporcionais à causa;

Redundância refere-se à capacidade sobressalente criada inten-
cionalmente para acomodar interrupções em decorrência de pres-
sões extremas, picos de demanda ou de um evento externo. Isso 
inclui a diversidade, quando há diversas maneiras de alcançar de-
terminada necessidade;

Flexibilidade refere-se à disposição e a capacidade de adotar es-
tratégias alternativas em resposta às circunstâncias mutáveis ou 
crises repentinas. Os sistemas podem ser transformados em sis-
temas mais flexíveis por meio da introdução de novas tecnologias 
ou conhecimento, incluindo o reconhecimento de práticas tradi-
cionais.

Desde 2014, o Programa 100 Cidades Resilientes (100 Resilient Cities – 100RC), capitaneada pela 

Fundação Rockefeller, dedica-se a ajudar cidades em todo o mundo a se tornarem mais resilien-

tes diante dos crescentes desafios físicos, sociais e econômicos do século XXI. 

O Programa possibilita que as cidades avaliem suas respectivas exposições a choques e estresses 

específicos, auxiliando financeiramente, tecnicamente e através da troca de experiência entre os 

componentes da rede, a fim de apoiar as cidades a entenderem seus riscos e planejarem o fu-

turo. Ele apoia a adoção e a incorporação de uma visão de resiliência que abrange não somente 

choques – como terremotos, inundações, surtos epidemiológicos, etc – mas também os estresses 

que enfraquecem o tecido social e urbano de uma cidade de forma constante em seu cotidiano 

– como o desemprego, um sistema de transporte público sobrecarregado ou ineficiente, a violên-

cia endêmica, a escassez crônica de alimentos ou de água, dentre outros. 

 

O objetivo é desenvolver uma Estratégia de Resiliência, que compreende um plano proativo e 

integrado para abordar tais desafios e responder a eles com maior eficiência. A Estratégia deve:

Incluir todos os segmentos da cidade; 

Articular todos os planos existentes e identificar iniciativas com impacto de curto, 

médio e longo prazo; 

Promover um senso de responsabilidade coletiva – cidade, pessoas, meio ambien-

te, efetividade das políticas públicas e formas de consumo; 

Criar enfoque integral da resiliência urbana – interconectar fatores de estresses 

crônicos.

O Programa 100RC oferece às cidades:

Suporte financeiro para a criação de uma função inovadora dentro da estrutura 

governamental da cidade: o Diretor de Resiliência (Chief Resilience Officer – 

CRO), que articula as iniciativas de resiliência na cidade.

Suporte técnico para desenvolver uma Estratégia de Resiliência que reflita as 

necessidades específicas de cada cidade.

Acesso a uma plataforma inovadora do setor privado e a serviços de universida-

des, instituições internacionais e organizações não governamentais (ONGs) que 

darão suporte ao desenvolvimento e implantação de estratégias.

Inclusão na Rede 100 Cidades Resilientes para o compartilhamento de informa-

ções e de boas práticas com outras cidades-membro. As cidades têm acesso a 

conhecimentos especializados da equipe global da 100RC, que inclui os maiores 

especialistas em resiliência no mundo e cujas habilidades incluem planejamento 

urbano, engenharia, finanças, comunicação e outras áreas.

1

2

3

4
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SALVADOR

Com essa contribuição, o Programa 

100RC busca não apenas ajudar as 

cidades individualmente a se tornarem 

mais resilientes, como também facilitar 

a criação de uma prática mundial de 

desenvolvimento de resiliência. No Brasil 

três cidades foram selecionadas para o 

Programa, sendo Salvador escolhida na 

terceira rodada de selecionados através 

de uma concorrência internacional. 
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Salvador na Rede das
100 Cidades Resilientes

A Prefeitura Municipal de Salvador foi selecionada em 2016 

para fazer parte do Programa 100 Cidades Resilientes (100RC) 

da Fundação Rockefeller. A candidatura de Salvador partiu de 

uma visão inclusiva da realidade que busca conectividade entre 

políticas públicas e transversalidade nas iniciativas para enfrentar 

os problemas críticos do Município em longo prazo. A partir do 

entendimento que os choques agudos em Salvador ocorrem 

como resultado de estresses crônicos que se perpetuam ao 

longo de décadas, a proposta apresentou como ponto crítico a 

desigualdade socioeconômica da cidade.   

O Processo 100RC

O planejamento de resiliência objetiva tornar uma cidade melhor 

tanto em curto quanto em longo prazo, nos bons e maus mo-

mentos, para o benefício de todos os cidadãos, principalmente 

os pobres e vulneráveis.

O Processo de Desenvolvimento da Estratégia 100RC inclui 3 Fa-

ses:

• A Fase 1 centra-se na compreensão dos problemas de resiliên-

cia da cidade. O resultado desta fase é a avaliação preliminar 

de resiliência que é apresentado através do Relatório de Ava-

liação Preliminar – PRA (por sua sigla em inglês). O relatório 

aponta temas emergentes e temas transversais que devem ser 

explorados na fase seguinte.  

•  A Fase 2 centra-se na formulação da estratégia. Inclui a de-

finição de oportunidades-chave e dos programas, projetos e 

políticas identificados para abordar as questões de resiliência 

para a cidade.

• A Fase 3 centra-se na implementação das iniciativas identifi-

cadas na Estratégia, que terão como objetivo construir uma 

maior resiliência nos sistemas e processos que garantam o 

funcionamento da cidade.
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Marco da Resiliência da Cidade
(City Resilience Framework, CRF)

O Marco de Resiliência das Cidades (CRF por sua sigla em inglês) fornece uma lente 

para compreender a complexidade das cidades e os fatores que contribuem para a sua 

capacidade de resiliência. Olhar para esses fatores ajuda as cidades a avaliarem a extensão 

da sua capacidade de resiliência, a fim de identificar fraquezas em áreas essenciais e 

projetar iniciativas e programas para melhorar suas capacidades. 

O Marco de Resiliência também fornece uma linguagem comum que permite que cidades 

compartilhem conhecimento e experiências. O CRF gira em torno de quatro fatores 

essenciais da resiliência urbana: 

• Saúde e bem-estar: A saúde e bem-estar de todos os que vivem e 

trabalham na cidade. Todos devem ter acesso ao que precisam para 

sobreviver e prosperar.

• Economia e sociedade: Sistemas sociais e financeiros que permitem à 

população urbana viver pacificamente e agir coletivamente.

• Infraestrutura e meio ambiente: A forma como infraestruturas naturais 

e construídas prestam serviços essenciais, protegem e conectam os 

cidadãos, possibilitando o fluxo de mercadorias, serviços e conhecimento.

• Liderança e estratégia: Os processos que promovem liderança eficaz, 

tomada de decisão inclusiva, partes interessadas capacitadas e 

planejamento integrado.
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Cada fator contém três sub-fatores, que refletem as ações 

que as cidades podem adotar para aprimorar a resiliência. 

Esses doze sub-fatores estão conectados, oferecem um 

panorama holístico de uma cidade, e formam o núcleo do 

Marco de Resiliência da Cidade, em relação a uma ampla 

gama de choques e estresses.

Saúde e Bem-Estar:

1. Garante Necessidades Básicas

2. Apoia os Meios de Subsistência e o Emprego

3. Garante Serviços Públicos de Saúde 

Economia e Sociedade: 

1. Promove Comunidades Coesas e Comprometidas 

2. Garante Estabilidade Social, Segurança e Justiça

3. Fomenta a Prosperidade Econômica 

Infraestrutura e Meio Ambiente: 

1. Proporciona e Potencializa Ativos de Proteção

 Naturais e Construídos

2. Assegura a Continuidade de Serviços Essenciais

3. Fornece Sistemas Confiáveis de Comunicação e

 Mobilidade

Liderança e Estratégia: 

1. Promove Liderança e uma Gestão Eficaz

2. Capacita uma Ampla Bama de Partes Interessadas

3. Incentiva Planejamento Integrado e de Longo

 Prazo
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Duas fases definem a construção da Estratégia. A Fase 1 bus-

ca identificar, através da análise de aspectos críticos e funda-

mentais, como implementar resiliência. Uma série de temas 

emergentes e temas transversais surgiram, estabelecendo a 

necessidade de uma análise específica em alguns aspectos. 

A Fase 2 objetiva aprofundar os temas em estudos especí-

ficos e envolver atores dos mais diversos setores da cidade 

na construção da Estratégia. O foco da Fase 2 foi estabele-

cer os principais pilares que norteiam a Estratégia, definindo 

objetivos e iniciativas capazes de fazer face aos estresses e 

choques identificados na Fase 1.

Fase 1

Na primeira fase, finalizada em janeiro de 2018, foram reali-

zadas oficinas, entrevistas e pesquisas com a sociedade civil, 

setor privado e setor público. Foram levantadas iniciativas e 

dados estatísticos compilados em um inventário, para análise 

e compreensão abrangente dos impactos e tensões no mu-

nicípio. O resultado desta etapa foi o relatório de Avaliação 

Preliminar de Resiliência (PRA). 

A partir das percepções coletadas, foram identificados os 

choques (deslizamento de terra, surtos de doenças, inunda-

ções e alagamentos e insuficiência de serviços básicos) e os 

estresses crônicos (pobreza e desigualdade social, desem-

prego, crimes e violência, uso e ocupação irregular do solo, 

falta de mobilidade urbana e falta de acesso à educação ade-

quada) que afetam a qualidade de vida em Salvador. 

1.254 pessoas envolvidas

27workshops

31 entrevistas qualitativas

152 projetos municipais
           avaliados
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Estresses:

• Pobreza e desigualdade social

• Desemprego

• Crimes e violência 

• Uso e ocupação irregular do solo

• Falta de mobilidade urbana

• Falta de acesso à educação adequada

Choques:

• Deslizamento de terra

• Surto de doenças

• Inundações e alagamentos

• Insuficiência de serviços básicos

Neste contexto, a Prefeitura da cidade de Salvador 

realizou uma série de atividades para definir a 

direção futura da estratégia de resiliência. O relatório 

de Avaliação Preliminar de Resiliência (PRA) se 

constituiu numa síntese dos resultados e questões-

chave que surgiram no processo de exploração 

inicial.

O levantamento de informações e análises de ini-

ciativas em planejamento ou em curso permitiu a 

identificação de temas prioritários para resiliência 

urbana, que foram chamados de temas emergentes: 

Economia Resiliente, Ecossistemas Sociais Inovado-

res, Transformação Urbana Inteligente e Salvador 

Informada e Inovadora. Foram também identifica-

dos temas transversais presentes no contexto da 

cidade: Identidades Salvador e Cultura, Violência 

Urbana e Integração Metropolitana.

Esses temas emergentes e transversais foram os 

precursores dos pilares definidos para a Estraté-

gia na Fase 2.

Propósito do Relatório de 
Avaliação Preliminar para o 
desenvolvimento da Estratégia de 
Resiliência:

1.  Apresentar um resumo sobre o processo de 

construção da resiliência em Salvador;

2. Descrever o contexto atual e o trabalho desen-

volvido até o momento para entender os desa-

fios e as oportunidades do futuro; 

3. Identificar temas emergentes e transversais 

para nortear a construção da resiliência e o de-

senvolvimento da Estratégia de Resiliência de 

Salvador.

Fase 2

A construção da Estratégia foi participativa e in-

clusiva envolvendo todos os segmentos da cidade, 

articulando com planos existentes, identificando ini-

ciativas de curto, médio e longo prazo, integrando 

discussões sobre meio ambiente, pessoas, políticas 

públicas eficazes, formas de consumo, a fim de lidar 

amplamente com os desafios cotidianos. A segunda 

fase foi crucial no aprofundamento de informações 

para a formulação da Estratégia. Foram discutidas, 

analisadas e planejadas oportunidades-chave den-

tre iniciativas identificadas com o auxílio de consul-

torias, pareceres de atores de diversos setores so-

ciais, análise de estudos e oficinas de trabalho. 

 

Esta etapa foi muito rica em parcerias colaborativas 

nacionais e principalmente internacionais, que dispo-

nibilizaram apoio técnico e financeiro para realização 

de estudos e consultorias específicas. São elas:

10 consultorias especializadas

4.500 participantes

51 workshops e palestras

Iniciativa Regional de Cidades Resilientes, parceria da 
100RC com a Fundação Avina e o FOMIN para participa-
ção do setor privado na construção da resiliência.

C40 - Cities Climate Leadership Group, uma rede de cida-
des do mundo comprometidas em lidar com as mudanças 
climáticas. 

Arup Group Limited, empresa multinacional que fornece 
serviços na área de engenharia, design, planejamento, ge-
renciamento de projetos e consultoria para todos os as-
pectos do ambiente construído. Atuou como consultor no 
desenvolvimento da Estratégia.

ProAdapta, iniciativa que concede apoio na implantação 
da Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. 
Colaboração entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
GIZ e a Prefeitura de Salvador.

Cooperação Aria do Brasil, em parceria com a Deutsche 
Investitions e KFW Group, com objetivo oferecer apoio às 
cidades com iniciativas voltadas a qualidade do ar.

Associação de Voluntários para o Serviço Internacional 
(AVSI), uma organização não governamental presente em 
37 países emergentes, engajada em projetos de coopera-
ção para o desenvolvimento humano.

Fundação Bernard Van Leer, que apoia governos e outras 
instituições em projetos voltados para o desenvolvimento 
da primeira infância e suas famílias.

Global Network for Advanced Management (GNAM), uma 
aliança internacional que reúne 29 Escolas de Negócios de 
todo o mundo.

Ordnance Survey International (OSI), agência britânica re-
ferência no ramo de TI, com especialidade em projetos en-
volvendo dados geoespaciais, voltados tanto para o setor 
empresarial como para o setor governamental.

Knowledge Hub, plataforma online global de serviços, que 
conectam especialistas e a sociedade para o compartilha-
mento de conhecimento. A plataforma auxiliou na coleta 
de insumos para a Estratégia.

Repowering, empresa britânica especializada no desen-
volvimento de cooperativas autofinanciadas, envolvendo 
comunidades, autoridades locais e o setor privado para 
reduzir as emissões atmosféricas, gerar energia limpa e 
restaurar ambientes naturais.
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ESTUDO 6: Infraestrutura urbana e mudanças climáticas – ProAdapta/MMA/GIZ 

A consultoria tem por objetivo analisar o custo da adaptação e da não adaptação dos 
principais elementos da infraestrutura urbana de Salvador face aos efeitos da mudança 
climática, principalmente para comunidades mais vulneráveis.

ESTUDO 7: Diretrizes para resiliência em comunidades da cidade de Salvador sob a 
perspectiva da infância – Arup e AVSI Brasil

Foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa na comunidade de Novos 
Alagados, no Subúrbio Ferroviário, a fim de mapear a perspectiva das crianças sobre 
os principais problemas e desafios enfrentados diariamente. Em seguida, foi realizada a 
oficina “Brincando no meu Bairro”, que contou com cerca de 60 participantes, incluindo 
crianças e gestantes.

ESTUDO 8:  Reaproveitamento do vidro na cidade de Salvador – GNAM/Universidade 
de Yale

Pesquisa realizada para reaproveitamento do vidro inserido na lógica da Economia 
Circular. O objetivo do estudo foi encontrar soluções para a reciclagem do vidro na 
cidade e para formação de cadeia produtiva.  

ESTUDO 9: Aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para 
prevenção de riscos – GNAM/Universidade British Columbia  

O estudo incluiu entrevistas com líderes de três áreas de risco diferentes mapeadas pela 
Diretoria de Defesa Civil (CODESAL) e apresentou sugestões de iniciativas para melhor 
aplicar tecnologias da informação e comunicação (TIC) no processo de gerenciamento 
e prevenção de riscos.

ESTUDO 10: Maturidade do uso de dados na gestão pública – Ordnance Survey 
International (OSI)

Os consultores realizaram um estudo no município discutindo as premissas para uma 
governança inovadora, a partir da utilização dos dados coletados na sociedade para 
pautar os processos de tomada de decisão. 

Através dessas parcerias e do apoio da 100RC foram realizadas dez consultorias e estudos 

específicos na cidade, que auxiliaram no mapeamento das iniciativas que compõem a Estratégia 

de Resiliência. São eles:

ESTUDO 1: Contribuições do Setor Privado para a Superação dos Gargalos Econômicos 
de Salvador – Fundação Avina/FOMIN

O estudo deu início com a realização da oficina “Gerando Valor para o Setor Privado”, 
realizada com a participação de 80 empresários. O objetivo do trabalho foi mapear 
atores e iniciativas resilientes que podem ser implementadas por este setor, resultando 
em um total de 88 sugestões de iniciativas para a Estratégia.

ESTUDO 2: Fortalecimento de atividades econômicas no Centro Antigo – Arup e Penn 
Praxis (University of Pennsylvania)

O estudo identificou intervenções de curto e médio prazo para potencializar o 
desenvolvimento sustentável de longo prazo no Centro Antigo. Para este estudo, foram 
realizadas 22 entrevistas com atores locais, resultando na proposição de 21 iniciativas. 

ESTUDO 3: Projeto de Melhorias da Microacessibilidade de Salvador – Arup e Estudio+1

O estudo elencou áreas que necessitam de melhorias na mobilidade ativa e de projetos de 
microacessibilidade. A comunidade da Polêmica foi escolhida como piloto das iniciativas 
propostas. O produto da consultoria foi um guia de ações para microacessibilidade que 
pode ser aplicado em várias outras áreas da cidade. 

ESTUDO 4: Tornando Salvador um Hub de Serviços – Arup e Estudio+1

O estudo mapeou, através da análise de dados socioeconômicos, os setores de serviços 
que apresentam maior potencial econômico para a cidade e apresentou de que forma a 
governança poderia contribuir para o impulsionamento desses ramos.   

ESTUDO 5: Identificação de atividades econômicas locais que contribuam para a 
adaptação das mudanças climáticas – ProAdapta/MMA/GIZ

A consultoria tem o intuito de mapear atividades econômicas locais que auxiliem na 
adaptação das mudanças do clima. O objetivo do estudo é fornecer subsídios para 
posterior identificação de iniciativas de apoio a essas atividades.
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CRO: Chief Resilience Officer (Diretora de Resiliência)
CCA: Customized City Approach (Ferramenta para controle da execução de atividades)

MAIO
2016

ABRIL
2017

OUTUBRO
2017

NOVEMBRO
2017

DEZEMBRO
2017

FEVEREIRO
2018

JUNHO
2018

OUTUBRO
2018

DEZEMBRO
2018

Fase 1
• Compreensão dos estresses de Salvador através da coleta de percepções;
• Levantamento de projetos atuais do órgão gestor;
• Identificação dos Temas Emergentes.

Fase 2
• Análise dos impactos dos temas emergentes e suas linhas de ação;

• Metodologias para atuar sobre os temas emergentes junto com os 

   atores de diversos setores da cidade;

• Definição dos pilares temáticos e ações.

Fase 3
• Identificação de 

   recursos e fontes 

   de financiamento 

   para as iniciativas;

• Implementação 

   de ações.

Salvador é
selecionada para

fazer parte da
rede 100RC Nomeação

da CRO

Relatório
Preliminar de

Avaliação 
(PRA)

Salvador
Customized City
Approach (CCA)

Workshop FOO
e Ferramenta

OAT

Validação dos
insumos da

Estratégia com
o Prefeito

Criação do Conselho 
Municipal  de Resiliência

(CORE) e aprovação 
do nome Secretaria 
de Sustentabilidade,

Inovação e Resiliência
Workshop de
Lançamento

100RC

Início da Fase de
Implementação

Validação 
dos Temas 

Emergentes e
Transversais

com o Prefeito

Workshop
Bootcamp

4.500
participantes em

51
workshops e

palestras

10
consultorias
nacionais e

internacionais

317
ações reunidas e

60
priorizadas

31
entrevistas

com diversos
setores

3
diagnósticos
municipais
avaliados

152
iniciativas no
inventário de

Ações

1.254
pessoas em

27
workshops

2019

FOO: Field of Opportunities (Avaliação de Oportunidades)
OAT: Opportunities Assessment Tool (Ferramenta para Análise de Oportunidades)
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A Resiliência e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - ODS

Em 2015, líderes de todo o mundo se reuniram na sede das Nações Unidas - ONU, em Nova York, 

para decidir um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas 

alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 

propôs um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para que os 

países-membros alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até 2030.

Assim, a definição e estruturação das iniciativas incorporadas à Estratégia de Resiliência de Salvador 

foram pensadas de forma alinhada aos ODS, considerando as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável (econômica, social e ambiental).
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Pilares da Estratégia de Resiliência

A visão da Estratégia foi construída de forma colaborativa ao longo das oficinas realizadas. Teve como 

ponto de partida o reconhecimento das pessoas – soteropolitanos – como maior patrimônio da cidade. 

Juntos formam uma comunidade conectada com o ambiente social e natural, e engajada com o mundo, 

capazes de ativar uma economia diversificada e inovadora para que a transformação urbana seja sustentável 

e inclusiva. Assim, foram delineados cinco grandes pilares, que refletem como a cidade pode se tornar mais 

resiliente hoje, amanhã e no horizonte de 2049. Eles são 1) Cultura e Múltiplas Identidades; 2) Comunidade 

Saudável e Engajada; 3) Economia Diversificada e Inclusiva; 4) Cidade Informada e Governança Inovadora; 5) 

Transformação Urbana Sustentável.

Foram mapeadas 317 iniciativas durante as Fases 1 e 2. Após análise das equipes da Arup, 100 Resilient 

Cities e Prefeitura Municipal de Salvador, foram definidas 60 agregadas em cinco pilares. Os critérios para 

a definição das iniciativas foram: a capacidade das mesmas em responder estresses e choques, a aderência 

com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a identificação de qualidades da resiliência e a 

possibilidade de impactar gerações futuras com a visão resiliente.

PILAR 2: 
Comunidade Saudável e Engajada

PILAR 3: 
Economia Diversificada e Inclusiva

PILAR 4: 
Cidade Informada e Governança Inovadora

PILAR 5: 
Transformação Urbana Sustentável

PILAR 1: 
Cultura e Múltiplas Identidades
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Nome do Pilar e 
Número do Objetivo
que essa iniciativa está 
relacionada

Número da iniciativa

Indicador único da 
iniciativa

NO
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TIV
O

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

TÍTULO DA INICIATIVA

 Tipo:

Planejamento Estratético 
2017 - 2020

Iniciativa que contém 
ações que fazem parte do 
Planejamento Estratégico 
Municipal

Tipo

Plano: Conjunto de diretrizes 
para atingir um determinado 
objetivo:
Estudo: Pesquisa científica 
sobre um determinado tema.
Projeto: Concepção de uma 
proposta a ser realizada.
Programa: Conjunto de 
projetos a serem realizados.
Infraestrutura: Intervenção 
estrutural e/ou física.
Política/Regulação: Princípios 
que coordenam as ações 
da gestão pública sobre um 
determinado tema.
Campanha: Sensibilização, 
comunicação e/ou 
mobilização das pessoas para 
uma atividade.

Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

Ver página 40

Qualidades da Resiliência

Ver página 20

Dividendos da Resiliência

Os múltiplos benefícios da 
iniciativa

Título da iniciativa

Nome que identifica a 
iniciativa

Salvador 360

Iniciativa que contém 
ações que fazem 
parte do Programa 
de Desenvolvimento 
Econômico da cidade

Relação com outros pilares

Relação da iniciativa com 
outros pilares da Estratégia

Temporalidade

Prazo de execução de cada 
iniciativa.
Curto prazo: até 2 anos
Médio prazo: de 2 a 10 anos
Longo prazo: de 10 a 30 anos

Parceiros

Órgãos, entidades, grupos 
ou instituições que  poderão 
ser parceiros durante a 
execução da iniciativa

Responsáveis

Órgãos, entidades, grupos 
ou instituições que serão 
responsáveis por executar a 
iniciativa

Rede de Cidades

Cidades Resilientes com 
experiências inspiradoras

Símbolo do Pilar

Identificação visual 
de cada pilar

INICIATIVA

NO
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R
OB

JE
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O

responsável:  

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Continuação da iniciativa

Descrição das ações que 
compõem a iniciativa

Temporalidade

Prazo de execução de cada 
ação.
Curto prazo: até 2 anos
Médio prazo: de 2 a 10 anos
Longo prazo: de 10 a 30 anos

Responsáveis

Órgãos, entidades, grupos 
ou instituições que serão 
responsáveis por executar a 
iniciativa

TÍTULO DA INICIATIVA

 Tipo:

1. Título da ação
Título da ação

Descrição da ação

43Salvador Resiliente42 Salvador Resiliente

RESPONSÁVEIS: 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

REDE DE CIDADES:

PARCEIROS:
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O conjunto arquitetônico e urbanístico do Centro 

Histórico de Salvador resguarda exemplares de 

referência do período colonial brasileiro, reconhecido 

pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Sua 

preservação é um desafio fundamental para cultivar a 

memória da cidade como marco de identidade, cultura 

e história da nação, se afirmando como legado para as 

futuras gerações.

O patrimônio imaterial da cidade inclui eventos e 

atividades ligadas a uma longa tradição de celebrações 

profanas e religiosas; tradições culinárias; música 

afro-brasileira; lugares relacionados a escritores de 

reconhecimento mundial; celebrações da fé católica 

e de tradições afro-brasileiras incluindo candomblé, 

umbanda e capoeira, ou uma mistura desses como o 

samba junino. Além da herança patrimonial e cultural, 

Salvador se caracteriza como uma cidade multicultural 

com rica diversidade nos setores das artes e saberes 

étnico-sociais, reconhecida pela criatividade do seu 

povo. A pluralidade cultural privilegia a existência de 

múltiplas identidades, que precisam ser reconhecidas 

para trazer mais resiliência à cidade. Estresses crônicos 

como o envelhecimento de infraestrutura, limitação 

de recursos para preservação do patrimônio histórico, 

e desigualdade socioeconômica estão no cerne do 

desafio deste Pilar. Assim, são apresentadas iniciativas 

para fortalecer os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais através da cultura local e da valorização das 

identidades de Salvador de acordo com os objetivos: 

1.  Valorizar e requalificar o patrimônio histórico 

de Salvador;

2.  Fortalecer a diversidade cultural soteropolita-

na, fomentando-a como ativo para o desenvol-

vimento econômico;

3.  Dar visibilidade e consolidar as múltiplas iden-

tidades territoriais da cidade.
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OBJETIVO 1

Valorizar e requalificar o 

patrimônio histórico de 

Salvador 

Os principais ativos de Salvador, como seu 

patrimônio histórico e seus inúmeros locais 

culturais, são oportunidades que a cidade 

deve explorar para o desenvolvimento de uma 

economia resiliente em longo prazo. Como ativo 

turístico, o Patrimônio Histórico e Cultural é 

responsável por 29,9% de motivação para visita. 

Ações focadas nos bairros do centro da cidade 

– como intervenções públicas de estruturação, 

programas de habitação, mobilidade e projetos-

âncoras de transformação que dinamizam 

o contexto urbano devem ser priorizados e 

ampliados. 
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1
HUB DE RESTAURAÇÃO 
 Tipo: Programa

A conservação, manutenção e restauração do patrimônio his-
tórico e cultural de Salvador são essenciais para preservar 
sua identidade, cultura e história. 

O Hub de restauração objetiva capacitar pessoas para o ofí-
cio de restaurador, um ofício que está se tornando profis-
são em demanda global1. Os imóveis ou objetos restaurados 
comporão o acervo da cidade e contribuirão para elevar a 
imagem de Salvador.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável, 
Economia Diversificada e Inclusiva

PARCEIROS:

FMLF, SECULT, IPHAN, Instituições de 
ensino.

REDE DE CIDADES:

Roma, Biblos, Atenas, Atlanta, Quito.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Além da geração de emprego e ren-
da através da capacitação de jovens 
e adultos, esta ação representa um 
investimento na restauração dos pa-
trimônios culturais e históricos de Sal-
vador.

OB
JE

TIV
O 

1

1 Hoppenbrouwers, René, 2013. Conservation-Restoration education and the development of the profession, CeROArt 

[Online], EGG 3 | 2013. Disponível em: http://journals.openedition.org/ceroart/328

1

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

Oferecer cursos e oficinas de formação e capacitação 
em Restauração, em parcerias com restauradores pro-
fissionais e instituições de ensino que já oferecem esses 
cursos, para jovens e adultos interessados, com foco na 
população de baixa renda.

Ação 1.1 Formação de Restauradores

HUB DE RESTAURAÇÃO 

 Tipo: Programa

Criar um espaço onde interessados no ramo de restaura-
ção poderão se especializar, participar de eventos, reali-
zar networking e divulgar seus serviços para potenciais 
clientes.

Ação 1.2 Centro de Restauradores TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

Realizar parcerias com lojas, associação de moradores 
do Centro Antigo e instituições para que profissionais re-
cém-capacitados auxiliem na recuperação e restauração 
de fachadas e imóveis do CAS.

Ação 1.3 Restaurador Aprendiz TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

OB
JE

TIV
O 

1
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DESCRIÇÃO:

2
CENTRO ANTIGO PULSA

 Tipo: Política / Regulação

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

PARCEIROS:

FGM, SECULT, SEDUR, SEMGE, FMLF, 
Instituto ACM, Setor Privado, Grupos 
Comunitários e Culturais.

REDE DE CIDADES:

Amman, Atenas, Ciudad Juarez, 
Santa Fé, Montevidéu, Quito. 

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Um novo significado ao CAS para os 
soteropolitanos, um local não apenas 
turístico, mas também terra e berço 
de grandes patrimônios da história e 
cultura da cidade.

Criar uma governança de articulação e atuação municipal 
para integrar as iniciativas no CAS, e:

1)  Desenvolver e fortalecer uma cultura de cooperação 
entre os atores individuais e institucionais que atuam 
no CAS;

2) Organizar e criar sinergia entre as diferentes ações que 
estão e serão realizadas no Centro Antigo, organizan-
do-as e garantindo que todas atuem para atingir o ob-
jetivo da visão de longo prazo do CAS. 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF/SEDUR/SECULT

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF

2
CENTRO ANTIGO PULSA

 Tipo: Política / Regulação

Estabelecer uma regulamentação unificada (Prefeitura, 
IPHAN e DIRCAS) para a área tombada e protegida do 
Centro Antigo para facilitar o investimento privado.

Ação 2.2 Cultura de Cooperação para o CAS

Ação 2.3 Regulação Única para o Centro Histórico 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF / SEDUR

Realizar uma ação integradora da Prefeitura Municipal de 
Salvador, reconhecendo as iniciativas já desenvolvidas e 
em desenvolvimento, a partir de um grande programa 
de reabilitação do centro e, com base nisso, delinear os 
objetivos para formular uma visão de longo prazo para 
o “Centro Antigo 2049”, reconhecendo-o como uma 
centralidade que serve a todos os cidadãos e visitantes. 

Ação 2.1 Visão de Longo Prazo do CAS

 Contribuição: Arup/Penn Praxis – Estudo 2.

O Centro Antigo Salvador deve ser fortalecido como polo 
de atividades sociais, econômicas e culturais para que ele 
volte a exercer sua função de “alma da cidade” e contribua 
para uma Salvador mais resiliente, sendo um espaço de 
convívio entre todos os cidadãos, de promoção de história 
e de reforço das culturas e identidades soteropolitanas. 

Apesar de ser a maior concentração de ativos culturais da 
cidade e das recentes intervenções e incentivos munici-
pais, que tem garantido a recuperação de monumentos e 
a instalação de hotéis de luxo, o êxodo da população de 
alto poder aquisitivo a partir dos anos 60 e o esvaziamen-
to do centro financeiro da região do comércio criou uma 
desconexão com os outros bairros. Essa desconexão é um 
estresse crônico que perdura por décadas e provoca con-
sequências diversas. Outro estresse crônico é a percepção 
de que o Centro Histórico é um lugar para os turistas e 
não pertence a todos os cidadãos soteropolitanos. Mudar 
tal percepção e reintegrar o Centro Antigo a cidade é um 
desafio de longo prazo. Uma proposta com valor de resi-
liência segue as recomendações da UNESCO de enfatizar 
interdependências entre ativos intangíveis econômicos e 
culturais com patrimônio urbano histórico.

OB
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INICIATIVA 2
CENTRO ANTIGO PULSA

 Tipo: Política / Regulação

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF / SEDUR

Modernizar e consolidar os vários museus que existem no 
CAS inclusive o Museu da Música, o Museu da História da 
Cidade e o Arquivo da Cidade. 

Adotar uma abordagem integrada para o sistema 
de museus por meio da consolidação de coleções; 
modernização dos serviços de curadoria; implementação 
de novas tecnologias para exposição e aquisição de novos 
ativos. 

Incentivar e promover atividades culturais, educativas e 
recreativas novas e já existentes no Centro Antigo de Sal-
vador, de forma a reforçar seu papel na cidade e garantir a 
realização da visão de longo prazo do CAS. 

Fornecer em websites e mídias da Prefeitura, informações 
sobre disponibilidade de aluguel e venda de espaços do 
CAS que podem ser utilizados para produção de artesa-
natos e para realização de programas educacionais e trei-
namentos.

Transferir todos os órgãos administrativos municipais para 
o bairro do Comércio. O propósito é aproveitar a estrutura 
de imóveis vazios na área através de projetos de revitaliza-
ção, além de racionalizar os gastos. A medida também visa 
fortalecer uma política urbana com valorização da região 
do Centro.

Ação 2.4 Sistema de Museus do CAS 

Ação 2.5 PulsaCAS

Ação 2.6 Centralização Administrativa Municipal TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SEMGE

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF / SEDUR

INICIATIVA 2
CENTRO ANTIGO PULSA

 Tipo: Política / Regulação

Expandir o papel residencial do CAS, por meio de um 
projeto habitacional no Bairro do Comércio, onde serão 
feitos 9 edifícios residenciais a partir da regeneração de 
edifícios vazios existentes na região. Haverá habitações 
destinadas a comunidades vulneráveis, a servidores 
públicos e para o mercado privado. O objetivo é 
demonstrar a viabilidade desses projetos habitacionais 
para incorporadoras e construtoras.

Ação 2.7 Projetos Habitacionais no Comércio TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF

Fazer um inventário dos prédios inabitados, propriedades 
abandonadas e terrenos vazios no CAS e utilizar os 
instrumentos legais (Estatuto da Cidade, PDDU e LOUOS) 
para reduzir a incidência de propriedades não utilizadas. 
Esta ação é de curto prazo e servirá de base para ação 
de reutilização das propriedades no médio prazo. A 
definição do uso estratégico das propriedades subsidiará 
a materialização da visão de longo prazo para o Centro 
Antigo.

Ação 2.9  Urbanismo Tático nas ruas de Serviços e
                 Comércio

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SECULT, SEFAZ, 
SEDUR, FMLF

Utilizar urbanismo tático para redesenhar ruas comerciais 
e de serviços de forma a melhorar a circulação de 
pedestres e criar uma área de conforto em torno dos 
estabelecimentos comerciais e de serviços já existentes. 
Envolver os estabelecimentos comerciais na discussão e 
definição do urbanismo tático e redesenho das ruas para 
garantir o comprometimento e manutenção.

Ação 2.8 Inventário de Espaços

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF, 
TRANSALVADOR, SEMAN

OB
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INICIATIVA 2
CENTRO ANTIGO PULSA

 Tipo: Política / Regulação

Organizar as atividades dos vendedores de ruas e ambu-
lantes e administrar o espaço público para prevenir con-
flitos. Para isso é preciso:
1)  Estimar a capacidade das ruas e espaços públicos para 

abrigar vendedores;
2) Limitar o número de licenças a capacidade real. Manter 

fiscalização rigorosa;
3) Desenhar áreas não utilizadas para abrigar vendedo-

res;
4) Identificar tipos de comércios de rua que não depen-

dem de consumidor passante e transferir para espaços 
dedicados – mercatos; 

5) Identificar prédio e espaços vazios ou sem utilização;
6) Promover uma reabilitação adaptativa de prédios 

abandonados para receber vendedores de rua mencio-
nados no ponto 4;

7) Criar conexões e acessos amigáveis entre os mercatos 
e espaços dos vendedores com as ruas.

Ação 2.10 Mercatos TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FMLF, SEMOP, 
SEMAN

Estabelecer um programa para conservar e expandir a 
presença da culinária tradicional baiana. Para isso:
1) Engajar restaurantes, chefs, instituições de gastrono-

mia e ensino;
2) Oferecer aulas de gastronomia para locais e turistas;
3) Oferecer capacitações de gastronomia tradicional;
4) Estabelecer conexões e promover parcerias com pro-

dutores das áreas da Baía de Todos os Santos, Recôn-
cavo e Região Metropolitana de Salvador para fortale-
cer a cadeia produtiva;

5) Estimular a transparência na relação produtor – chef – 
consumidor;

6) Fazer campanha publicitária do programa.

Ação 2.11 Geografia da Moqueca TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SECULT, SEMUR, 
SEMTEL

A moqueca é um dos pratos mais famosos e tradicionais da Bahia, rica em sabores e feita com in-

gredientes locais. Uma boa moqueca contém azeite de dendê, leite de coco, sal, tomate, cebola, pi-

mentão, limão, coentro e peixe (também existem variações utilizando outros frutos do mar). Todos 

os ingredientes da gastronomia tradicional baiana vêm de regiões ao redor de Salvador e são comer-

cializados no CAS. Uma análise superficial do que chamamos de “Geografia da Moqueca” mostra que 

os principais ingredientes utilizados, como o azeite, vêm da região ao sul de Salvador, comumente 

denominada de “Costa do Dendê”. Outros ingredientes vêm do Recôncavo Baiano e são comercia-

lizados em mercados da cidade, inclusive em feiras tradicionais e populares como a “Feira de São 

Joaquim”, o “Mercado das 

Sete Portas”, o mercado po-

pular da “Ladeira da Água 

Brusca”. O peixe é pescado 

na baía ou no Oceano Atlân-

tico em frente a Salvador e 

comercializado pelos pesca-

dores em mercados popu-

lares da cidade e mercados 

próximos ao Centro Antigo.
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3
CRIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS

 Tipo: Projeto

A utilização de imóveis considerados patrimônios artísticos e 
históricos de Salvador para a criação de centros culturais visa 
apoiar a cultura, reutilizando espaços ociosos e estimulando 
sua ocupação pela própria comunidade, que se reconhece 
nesses locais e fortalece suas identidades.

Nesta iniciativa são identificados ativos existentes na cida-
de que não tem seu potencial explorado. As ações propõem 
revitalizar e reutilizar espaços que são ricos em patrimônio 
urbano e também imaterial. Ativos capazes de gerar renda e 
trabalho, contribuindo para uma economia resiliente, para o 
fortalecimento da identidade da cidade e preservação da sua 
história. Ademais, os espaços criam novas conexões com os 
bairros. Estas ações refletem a visão de Salvador Resiliente 
como rica em patrimônio humano e cultural.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável,
Economia Diversificada e Inclusiva.

PARCEIROS:

FGM, SECULT, FMLF, Setor Privado.

REDE DE CIDADES:

Buenos Aires, Porto Alegre.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Remodela e expande a funcionalidade 
de espaços que vinham se tornando 
ociosos, apoiando a cultura através da 
criação de centros em locais de rele-
vância histórica para os cidadãos.

3
CRIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS

 Tipo: Projeto

Revitalizar a Casa de Ruy Barbosa para tornar acessível 
a história do jurista soteropolitano, a qual será 
disponibilizada e contada nas paredes do casarão, onde o 
mesmo residiu com a sua família, devido ao vasto acervo 
pessoal que ali se encontra.

Ação 3.2 Centro Cultural Casa de Ruy Barbosa

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEIS: SECULT, FGM, 
SEDUR, Setor Privado.

Revitalizar a estrutura interna da Paróquia Nossa Senhora 
de Santana do Rio Vermelho, localizada na Praça 
Caramuru Rio Vermelho, para torná-la, além de um centro 
cultural, um museu da história do bairro, efetivamente 
aberto à visitação do público soteropolitano e de turistas. 
Definir modelo de gerenciamento para disponibilizar o 
espaço para eventos culturais.

Ação 3.1 Centro Cultural Catarina Paraguaçú

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEIS: SECULT, FGM, 
SEDUR, Setor Privado.

Estabelecer um sistema de instituições culturais que já 
estão estrategicamente localizadas, porém nem todas 
estão em utilização ou sendo utilizadas de acordo com 
orientação vocacional para espaço de cultura. A criação 
deste circuito, conectado ao Espaço Cultural da Barroqui-
nha e ao Teatro Gregório de Mattos, pode dar um grande 
impulso econômico e de revitalização na Baixa dos Sapa-
teiros, Rua JJ Seabra e Barroquinha. Esta ação depende 
de uma coordenação público-privada, que poderá ser de 
grande benefício para a economia local e para a integra-
ção do Centro Antigo de Salvador com os demais bairros.

Ação 3.3 Circuito dos Antigos Cine-Teatros TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEIS: SECULT, FGM, 
SEDUR, Setor Privado.

Contribuição: ARUP/ Penn Praxis – Estudo 2.
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INICIATIVA 4

DESCRIÇÃO:

LEI REVITALIZAR

 Tipo: Política / Regulação

Incentivar a ocupação de ruínas e imóveis ociosos do Centro 
Antigo, concedendo benefícios como:
1)  Redução do ISS para empresas que se instalarem nesses 

locais;
2)  Redução de ITIV;
3)  Remissão de dívidas passadas com o município;
4)  Redução do IPTU futuro;
5)  Redução de ISS de serviços relativos à obra/construção 

civil;
6)  Isenção da taxa de licenciamento;
7)  Incentivos fiscais para implantação de marinas.
8)  Incentivar o restauro de prédios abandonados também 

por grupos da sociedade civil e movimentos culturais para 
transformá-los em centros recreativos culturais ou centros 
colaborativos, potencializando o impacto do Revitalizar. 

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

REDE DE CIDADES:

Santiago do Chile, Montevidéu

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Reutilização de espaços ociosos e em ruínas, reestrutu-
ração desses espaços e ressignificação dos bairros para 
os soteropolitanos através da descentralização do ramo 
de negócios e lazer em Salvador.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: 

FMLF / SEDUR

OB
JE

TIV
O 
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OBJETIVO 2

Fortalecer a diversidade 

cultural soteropolitana 

fomentando-a como ativo 

para o desenvolvimento 

econômico 

A diversidade cultural desponta como um 

importante vetor de desenvolvimento dentro 

de alguns anos. O município possui uma 

expressiva produção nas áreas de artes visuais, 

dança, música, teatro, culturas negras, culturas 

populares, literatura, artesanato, cultura 

LGBTQI+, patrimônio material e imaterial, 

gastronomia e audiovisual. 

Os mecanismos existentes de fomento municipal 

e a sistematização da política cultural através da 

Lei do Sistema Municipal de Cultura, Programa 

de Incentivo Fiscal Viva Cultura e Programa Arte 

em toda Parte devem ser continuados, ampliados 

e fortalecidos. A valorização do desenvolvimento 

da economia criativa tem sido proposta como 

forma de fomentar setores tradicionais da cidade 

e setores complementares, com potencial para 

criar uma nova cadeia de valor no município 

como estratégia de desenvolvimento local, 

apresentando efeitos práticos para a sociedade. 



CU
LT

UR
A 

E M
ÚL

TIP
LA

S I
DE

NT
ID

AD
ES INICIATIVA

DESCRIÇÃO:

INICIATIVA

CU
LT

UR
A 

E M
ÚL

TIP
LA

S I
DE

NT
ID

AD
ES

64 Salvador Resiliente 65Salvador Resiliente

5
VOCAÇÃO CULTURAL DOS BAIRROS

 Tipo: Programa

OB
JE

TIV
O 

2

Existe um portfólio de ativos culturais historicamente esta-
belecidos em Salvador e que estão territorialmente localiza-
dos em bairros de maior movimentação e rotas de visitação 
tradicional. Entretanto Salvador possui um mix cultural bas-
tante diversificado que se apresenta como novos ativos com 
grande potencial produtivo. Muitos bairros da cidade pos-
suem atrações turísticas não convencionais e ativos da cul-
tura popular na música, literatura, artes e gastronomia pouco 
explorados.

Esta iniciativa tem o objetivo de reconhecer o que pode ser 
melhor desenvolvido e fomentar tais ativos através do apoio 
ao empreendedorismo e produção local. Assim foca em com-
bater o estresse crônico da desigualdade social. 

As ações propostas devem identificar ativos e vocações ter-
ritoriais para serem desenvolvidos através de novos corre-
dores culturais e turísticos. São ações iniciais desta iniciativa: 
Identificação das Vocações Culturais; Intervenções Culturais 
Urbanas; e Comunicação das Vocações dos Bairros. No mé-
dio prazo, ações decorrentes da identificação inicial serão 
treinamento e qualificação da mão de obra, o fortalecimento 
do empreendedorismo social e, posteriormente, a organiza-
ção das cadeias produtivas. 

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável
Economia Diversificada e Inclusiva

PARCEIROS:

FGM, SECULT, SALTUR, Comunidades 
locais.

REDE DE CIDADES:

Amman, Bangkok, Buenos Aires, 
Nova York, Paris

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Combate à violência e ao sedentaris-
mo, promovendo geração de renda e 
o incentivo ao turismo através da arte 
e cultura de bairro, representando a 
liberdade criativa e o empoderamen-
to da comunidade.

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

5
VOCAÇÃO CULTURAL DOS  BAIRROS

 Tipo: Programa

Apoiar, através do Projeto Boca de Brasa, intervenções 
culturais nas ruas e praças das comunidades. Promover 
parcerias com grupos culturais, organizações e indivíduos 
para realizar apresentações de teatro ou de música em 
espaços públicos. O objetivo é incentivar a população 
local a ocupar e cuidar dessas áreas enquanto consomem 
a cultura local e participam de atividades de lazer que 
refletem a identidade e vocação da comunidade.

Desenvolver um projeto de “ruas abertas” aos domingos, 
onde a rua é fechada para os carros para a realização de 
atividades e apresentações culturais para a comunidade 
local, além de caminhada e prática de esportes.

Ação 5.2 Intervenções Culturais Urbanas

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

Identificar as vocações de cada um dos territórios que 
constituem a cidade de Salvador, através de parcerias 
com organizações e movimentos sociais de cada bairro. 
Realizar uma radiografia das comunidades, valorizando e 
oferecendo visibilidade a suas práticas e saberes.

Identificar novos corredores culturais e turísticos, 
reconhecendo, revitalizando e valorizando áreas da 
cidade, para além dos eixos turísticos que tradicionalmente 
recebem investimento.

Ação 5.1 Identificação das Vocações Culturais

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

OB
JE

TIV
O 

2
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INICIATIVA 5
VOCAÇÃO CULTURAL DOS  BAIRROS

 Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

Divulgar e sinalizar os atrativos de cada bairro de Salvador, 
de forma a diversificar os roteiros de visitação.

Criar produtos turísticos como itinerários e festivais locais 
relacionados às vocações dos bairros. 

Ação 5.3 Comunicação das Vocações dos Bairros

INICIATIVA 6

DESCRIÇÃO:

ARTESANATO DE SALVADOR E RECÔNCAVO

 Tipo: Programa

Fortalecer o artesanato da cidade, ativo que possui um 
grande potencial de geração de renda e deve ser melhor 
explorado para o desenvolvimento econômico local.  

Criar o Centro de Artesanato de Salvador, um ponto central 
e fixo para comercialização, reunindo as mais variadas peças 
produzidas pelos artesãos locais. O espaço possibilitará uma 
maior valorização do trabalho dos artistas soteropolitanos, 
além de estimular o consumo desses produtos por turistas e 
cidadãos.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Economia Diversificada e Inclusiva

REDE DE CIDADES:

Porto Alegre

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Através do investimento no artesanato, se dá a ge-
ração de emprego para famílias de baixa renda, for-
malização da profissão e diversificação da economia 
através de um viés de valorização cultural.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: 

SEDUR

PARCEIROS: 

SECULT, SALTUR, SEBRAE, 
Artesãos locais, Fábrica Cultural.

OB
JE

TIV
O 

2

OB
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2
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INICIATIVA 7

DESCRIÇÃO:

COMPARTILHANDO ESPAÇOS CULTURAIS

 Tipo: Programa

Catalogar os espaços da cidade que podem ser disponibiliza-
dos para atividades culturais. 

Em seguida, desenvolver um edital para uso desses espaços, 
com regras claras sobre a utilização e responsabilidades, 
para que grupos comunitários e cidadãos possam realizar 
eventos, promover cursos e atividades com a comunidade 
local – preferencialmente aberto ao público e gratuito.

Aumentar a divulgação pelas mídias a respeito da possibili-
dade de utilizar espaços culturais da PMS nos dias e horários 
vagos, facilitando o envolvimento dos cidadãos com esse 
tipo de atividade.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

União de espaços culturais, que por vezes se tornam 
ociosos e subutilizados, à necessidade de aproximar 
os soteropolitanos de seus acervos cotidianos de arte 
e cultura, representando um apoio à educação e for-
mação do cidadão.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: 

FGM

REDE DE CIDADES:

Glasgow, Montevidéu, Paris, Londres, 
Nova York.

PARCEIROS: 

SEINFRA, SECULT, FMLF, Setor priva-
do, grupos comunitários e culturais.
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O 

2



CU
LT

UR
A 

E M
ÚL

TIP
LA

S I
DE

NT
ID

AD
ES INICIATIVA

DESCRIÇÃO:

INICIATIVA

CU
LT

UR
A 

E M
ÚL

TIP
LA

S I
DE

NT
ID

AD
ES

70 Salvador Resiliente 71Salvador Resiliente

8
MAPEANDO O PROJETO RECONECTAR
 Tipo: Projeto

Fortalecimento do projeto Reconectar – que instala placas 
com QR code nos monumentos históricos de Salvador – atra-
vés da criação de um mapa online possibilitando acessar os 
pontos cadastrados de forma rápida. A iniciativa visa expan-
dir as placas de QR code para novos monumentos e pontos 
turísticos da cidade. O objetivo desta iniciativa é gerar maior 
conhecimento para turistas e locais, e é composta por duas 
ações: o georrefenciamento dos pontos cadastrados e o for-
talecimento da rede existente.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Economia Diversificada e Inclusiva

PARCEIROS:

Restaurantes, Guias turísticos, Setor 
cultural e turístico

REDE DE CIDADES:

Greater Manchester

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O mapeamento dos pontos turísticos 
e culturais da cidade irá alavancar os 
ativos existentes de Salvador, impul-
sionar atividades culturais e contribuir 
com o turismo da cidade. 

8
MAPEANDO O PROJETO RECONECTAR

 Tipo: Projeto

Possibilitar que teatros, grupos culturais e empresas sejam 
incluídos nos roteiros turísticos a partir do cadastramento 
via QR code.

Fortalecer a divulgação do Projeto Reconectar para 
turistas e cidadãos soteropolitanos.

AÇÃO 8.2 Fortalecimento do Reconectar

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

Georreferenciar todos os pontos da cidade cadastrados 
com QR code, para disponibilizar, de forma online 
e acessível a todos, os roteiros turísticos e culturais 
existentes em Salvador. 

AÇÃO 8.1  Roteiros e Mapa Online para Turistas e 
 Soteropolitanos

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

OB
JE

TIV
O 

2
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OBJETIVO 3

Dar visibilidade e 

consolidar as múltiplas 

identidades territoriais da 

Cidade

A valorização da cultura e das identidades 

dos diferentes bairros de Salvador deve ser 

trabalhada para gerar uma maior identificação 

do soteropolitano, não apenas com a cidade, 

mas também com seu entorno geográfico, 

aumentando o senso de pertencimento e de 

responsabilidade com a cidade, seu patrimônio 

e seu desenvolvimento. As iniciativas para 

uma cidade resiliente precisam considerar as 

peculiaridades e diversidades de cada bairro. 



CU
LT

UR
A 

E M
ÚL

TIP
LA

S I
DE

NT
ID

AD
ES INICIATIVA

CU
LT

UR
A 

E M
ÚL

TIP
LA

S I
DE

NT
ID

AD
ES

74 Salvador Resiliente 75Salvador Resiliente

DESCRIÇÃO:

9
REPOSITÓRIO CULTURAL SALVADOR
 Tipo: Projeto

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Atenas, Santa Fé

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Aproximação da população dos movimentos artísticos 
e culturais da cidade, propiciando conhecimento e la-
zer para todos.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: 

FGM

PARCEIROS: 

SECULT, UNIFACS, Grupos Culturais

Estabelecer uma plataforma para divulgação de eventos e 
atividades culturais locais, iniciando com ações que já estão 
sendo promovidas pela Prefeitura. O objetivo principal é 
facilitar o acesso e o engajamento dos soteropolitanos com a 
cultura da cidade.

HISTÓRIAS POPULARES DE SALVADOR
 Tipo: Campanha

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável Engajada

PARCEIROS:

Instituições de Ensino, Escritores lo-
cais, SMED, SECULT, Grupos Culturais.

REDE DE CIDADES:

Atlanta

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Incentivo à literatura, escritores e fol-
clore locais e a uma educação lúdica 
através de histórias passadas por ge-
rações e do fortalecimento da identi-
dade e cultura soteropolitanas.

INICIATIVA 10

DESCRIÇÃO:

Nada é mais marcante na identidade de um povo do 
que a cultura em que este povo se define. É importante 
reconhecer e divulgar as histórias populares para fortalecer 
a autoestima das pessoas, deixar um legado para gerações 
futuras e manter a identidade cultural. Esta iniciativa inclui 
duas ações para trabalhar questões relativas à coesão 
social, ao fortalecimento das atividades comunitárias, mas 
principalmente o incentivo ao conhecimento, a leitura e 
a escrita. A primeira visa regastar as histórias populares 
através do incentivo aos cidadãos a contar e escrever suas 
histórias. A segunda ação promove atividades de leitura 
para crianças, adolescentes e adultos.

A iniciativa fortalece as narrativas sobre a cidade e divulga 
as histórias populares. As ações impactam famílias e 
comunidades criando uma maior coesão, preservando as 
raízes e melhorando o sentimento de pertencimento. Tais 
impactos positivos ajudam a dirimir estresses crônicos 
relacionados à violência urbana e familiar, além de melhorar 

o capital social das comunidades.
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INICIATIVA 10
HISTÓRIAS POPULARES DE SALVADOR

 Tipo: Campanha

Impactar 200 mil crianças, adolescentes e adultos 
através de atividades de promoção da leitura local e 
promover parcerias com escritores locais (iniciantes e já 
consolidados) para que eles distribuam seus livros em 
escolas e feiras.

Ação 10.2 Caminhos da Leitura

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

Incentivar escritores e cidadãos a escreverem e contarem 
as histórias populares de Salvador de forma colaborativa, 
através da plataforma “Caminhos Digitais da Leitura” – 
website que foi criado pela PMS para compartilhamento 
de livros em formato digital. 

Ação 10.1 Resgate das Histórias Populares

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: FGM

INSPIRAÇÃO
Atlanta, EUA

Atlanta está documentando histórias e contos populares em encontros semanais entre moradores 

da cidade. A iniciativa People of Atlanta (Povo de Atlanta) utiliza o jornalismo cidadão para criar 

uma narrativa viva da identidade e da cultura local. Várias formas de mídia são utilizadas pelos 

cidadãos para registrar as histórias e compartilhá-las. As histórias são publicadas através de 

redes sociais, o que permite ampla divulgação e interatividade. A iniciativa tem contribuído para 

aumentar a coesão social e fortalecer a identidade local. As histórias apresentam rostos e vozes 

do que é o maior patrimônio de Atlanta – seu povo!
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Comunidades têm como características interdependên-

cia e co-evolução. As pessoas, as instituições e os siste-

mas se conectam e interligam formando a configuração 

urbana, gerando uma interdependência entre as três di-

mensões: pessoa, tecnologia e ambiente social.

A valorização das pessoas é capital para qualidade 

nos sistemas e instituições que estão disponíveis às 

comunidades. Aspectos como reconhecimento da 

identidade racial e de gênero são relacionados à pessoa 

como sujeito de direitos civis. A tecnologia toma a 

perspectiva das pessoas como facilitadora de acesso 

a serviços de educação e saúde, e fortalecedora da 

cultura cidadã. O ambiente social é a terceira dimensão 

do pilar para uma comunidade saudável e engajada 

a partir da integração de instituições, sistemas e 

estruturas sociais num território para garantir qualidade 

de vida, preservação do ambiente social e natural, e uso 

eficiente dos recursos disponíveis. São objetivos deste 

Pilar: 

1. Ampliar o acesso e fortalecer a educação pú-

blica de qualidade;

2. Fomentar a corresponsabilidade e cultura ci-

dadã através dos processos integrados e parti-

cipativos;

3. Promover a equidade racial e de gênero;

4. Promover uma gestão de saúde de qualidade 

melhorando o atendimento à população.



80 Salvador Resiliente 81Salvador Resiliente

OBJETIVO 1

Ampliar o acesso e 

fortalecer a educação 

pública de qualidade

A qualidade do ensino básico obteve grande 

evolução recentemente, registrando 18% de 

evolução em dois anos no ranking do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

de 2015 – a maior do país. Em 2017, o IDEB dos 

Anos Iniciais saltou de 4,7 para 5,3, superando a 

meta projetada pelo MEC para 2021. A aplicação 

de recursos em educação evoluiu para além do 

limite constitucional previsto passando para 

27,3% do orçamento municipal em 2016 e 29,3% 

em 2017. Ainda assim, há  muito a avançar para 

melhorar o desempenho do município nessa área. 

A adoção de políticas e práticas educacionais, 

com respeito à  diversidade de aprendizado e a 

expansão da oferta do ensino são determinantes 

para que a educação seja base para a redução da 

desigualdade e para a mobilidade social. 
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11
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
 Tipo: Programa

Uma educação de qualidade para todos prepara as crianças e 
jovens para se tornarem futuros cidadãos capazes de contri-
buir com para uma sociedade melhor, sabendo aproveitar e 
gerar oportunidades e ajudar na manutenção e melhorias dos 
locais onde vivem. Para tal, é necessário que se continue o 
trabalho de inclusão de crianças nas escolas, estudando a de-
manda de cada região e ofertando novas vagas nas escolas.
Os estresses crônicos como desigualdade social, desempre-
go em consequência do despreparo para o mercado de tra-
balho e violência urbana são, em todos os centros urbanos, 
reflexos da qualidade da educação oferecida por décadas ou 
séculos. O investimento em educação está intrinsecamente 
relacionado ao potencial de desenvolvimento econômico e 
social da cidade. Com o objetivo de ampliar o acesso e forta-
lecer a qualidade da educação pública, esta iniciativa visa ga-
rantir educação básica infantil através de três grandes ações: 
o conhecimento aprofundado da demanda da educação in-
fantil; a manutenção e ampliação do ensino fundamental; e a 
oferta universal de vagas para crianças.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Economia Diversificada e Inclusiva

PARCEIROS:

Instituições de ensino da rede pública 
e privada.

REDE DE CIDADES:

Nova York, Atlanta, Pittsburgh

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Possibilita um maior número de crian-
ças com acesso à educação infantil e, 
por consequência, mais anos de de-
senvolvimento escolar.

11
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

 Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SMED

Elaborar um estudo que englobe metodologias com-
plementares tais como, análise geoespacial, entrevistas 
domiciliares com as famílias e consolidação de bases 
de dados com informações das crianças e dos estabe-
lecimentos de ensino, de forma a oferecer informações 
atualizadas e relevantes sobre a oferta e a demanda de 
educação infantil nas diferentes regiões do município de 
Salvador. 

AÇÃO 11.1: Estudo de Demanda da Educação Infantil  

Criar quatro mil novas vagas de educação infantil, 
ampliando unidades e parcerias para atender a demanda 
de baixa renda.

Ampliar em seis mil o número de vagas próprias de ensino 
fundamental em tempo integral até 2020.

AÇÃO 11.2 Criança na Escola e Dia na Escola TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SMED

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SMED

Atender a demanda de vagas na educação infantil, a par-
tir da articulação do Poder Público com a iniciativa priva-
da, mediante a oferta de vagas, em instituições privadas, 
custeadas com recursos do município. Até 2020, ofertar 
10 mil novas vagas para crianças em idade pré-escolar (4 
e 5 anos).

AÇÃO 11.3 Programa Pé na Escola
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12
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
 Tipo: Programa

É essencial pensar em melhorar a qualidade da educação bá-
sica da cidade, de forma a garantir que a educação seja a 
base para a redução das desigualdades e assegure a mobili-
dade social. Para isso, é preciso criar estratégias inovadoras 
de monitoramento e avaliação do ensino de forma integrada 
e eficiente, além de certificar que os professores estejam ca-
pacitados e alinhados às novas metodologias de ensino. 

O Programa de Qualidade na Educação previsto nesta inicia-
tiva tem como objetivo garantir que a educação oferecida 
seja eficaz e um agente transformador da sociedade. Três 
ações são propostas para implantar um sistema de monito-
ramento e avaliação da educação infantil, para assegurar os 
parâmetros de qualidade e para estabelecer de modo conti-
nuado a capacitação e expansão do conhecimento dos pro-
fissionais da educação. 

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Economia Diversificada e Inclusiva

PARCEIROS:

Casa Civil, SECIS.

REDE DE CIDADES:

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Garantia da qualidade do ensino das 
escolas públicas, por meio de monito-
ramento e capacitação dos professo-
res.

12
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

 Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SMED

Desenvolver um sistema de avaliação e monitoramento 
com o objetivo de aumentar o número de centros de edu-
cação infantil acompanhados por um sistema de garantia 
de qualidade aprimorado. 

AÇÃO 12.1: Monitoramento e Avaliação da Educação
 Infantil

Aumentar os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica) dos anos iniciais para 5,5 e 
dos anos finais para 4,2 até 2020. A ação envolve:
1) Elaborar um sistema de avaliação interna dos compo-

nentes curriculares e aplicar provas bimestrais para os 
alunos;

2) Realizar intervenções pedagógicas junto aos professo-
res em todas as turmas identificadas com desempenho 
abaixo do esperado;

3) Constituir uma base de dados para o acompanhamen-
to das ações pedagógicas;

4) Criar um sistema de intervenção pedagógica nas tur-
mas com baixo desempenho.

AÇÃO 12.2: Qualidade e Avaliação TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SMED

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: SMED

Criar local para troca de experiências entre os professo-
res municipais e reciclagem de conhecimentos e métodos 
de ensino, realizando formação continuada para todos os 
coordenadores, técnicos e gestores que atuam na Educa-
ção Infantil Municipal.

AÇÃO 12.3: Centro de Capacitação

OB
JE

TIV
O 

1

OB
JE

TIV
O 

1



CO
MU

NI
DA

DE
 SA

UD
ÁV

EL
 E 

EN
GA

JA
DA

INICIATIVA

CO
MU

NI
DA

DE
 SA

UD
ÁV

EL
 E 

EN
GA

JA
DA

86 Salvador Resiliente 87Salvador Resiliente

DESCRIÇÃO:

13

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

REDE DE CIDADES:

Nairobi

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Desenho e implementação de soluções sustentáveis e ino-
vadoras que atendam às necessidades, barreiras e restri-
ções enfrentadas pelas crianças, cuidadores e gestantes 
em comunidades vulneráveis. Essas soluções irão cons-
truir locais mais inclusivos, habitáveis, seguros e resisten-
tes às mudanças climáticas.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: 

SECIS

PARCEIROS: 

Fundação AVSI, Fundação Bernard 
Van Leer, Arup

Criar um instrumento para auxiliar no desenvolvimento de 
intervenções urbanas para crianças pequenas, cuidadores 
e mulheres grávidas que colaborem para a construção de 
comunidades inclusivas, seguras e sustentáveis.

O Projeto, idealizado pela Arup e a Fundação Bernard Van 
Leer, é focado para assentamentos informais, em contextos 
de urbanização acelerada e que são gravemente afetados pela 
falta de serviços básicos. Ele incluirá trabalhos de campo que 
serão realizados em diferentes tipologias de assentamentos 
informais no Brasil, no Líbano e no Quênia. 

GUIA DE DESIGN E IMPLANTAÇÃO DE  INTERVENÇÕES 
URBANAS PARA CRIANÇAS E GESTANTES EM ÁREAS VULNERÁVEIS 
Tipo: Plano

Contribuição: Arup/AVSI Brasil – Estudo 7

OB
JE

TIV
O 

1
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INICIATIVA 14
PSICOEDU – ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NAS ESCOLAS 

Tipo: Programa

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

REDE DE CIDADES:

Nova York, Boston.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Professores e crianças mais preparados emocional-
mente e respeito às diferenças.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: 

SMED

PARCEIROS: 

Universidades

Realizar um programa de atendimento psicológico, nas 
escolas municipais do ensino fundamental, a crianças que 
apresentam sinais de transtorno, déficit de atenção ou 
hiperatividade.

A iniciativa visa auxiliar o professor a lidar com diferentes 
casos, substituindo atitudes repressivas pelas preventivas.

DESCRIÇÃO:

INICIATIVA 15

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Economia Diversificada e Inclusiva

REDE DE CIDADES:

Atenas, Glasgow.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Melhoria da educação de Salvador, além de criar um 
maior contato entre as crianças e novas tecnologias 
disponíveis.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEIS: 

SMED/Casa Civil/SECIS

PARCEIROS: 

Empresas de Tecnologia

Desenvolver parcerias com empresas de tecnologia, para a 
promoção de cursos na área e para a realização de maratonas 
de desenvolvimento de soluções tecnológicas (Hackathons).

Esses Hackathons podem servir para a criação de soluções 
de melhoria da educação na cidade, além de aproximar a 
comunidade local ao universo da tecnologia.

HACKATHONS EDUCACIONAIS E COMUNITÁRIOS
Tipo: Projeto

Contribuição: Arup/AVSI Brasil – Estudo 7

OB
JE

TIV
O 

1

OB
JE

TIV
O 

1
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OBJETIVO 2

Fomentar a 

corresponsabilidade 

cidadã através dos 

processos de planejamento 

integrados e participativos 

Cultura cidadã é o entendimento e a prática, 

por parte do indivíduo, do que é ser cidadão e 

principal responsável pela transformação da 

sociedade na qual está inserido. A construção de 

uma cultura cidadã se inicia pelo reconhecimento 

e respeito pela diversidade, afiançando o senso 

de pertencimento através do fortalecimento das 

relações interculturais inseridas no ambiente 

urbano.
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16

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

REDE DE CIDADES:

Cali, Medellín.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Formação de cidadãos mais engajados com a comu-
nidade, atuando como catalisadores de boas práticas.

TEMPORALIDADE:

CONTÍNUA

RESPONSÁVEIS: 

SECIS

PARCEIROS: 

SMED

Estimular os futuros cidadãos a se envolverem com questões 
sociais, valores como participação social, responsabilidade, 
autoestima e interesse pelo bem-estar coletivo das questões 
ligadas a realidade mais próximas dos alunos.

Promover atividades educativas voltadas à preservação do 
espaço escolar, ao respeito às diferenças, descarte correto do 
lixo e preocupação com o meio ambiente.

CULTURA CIDADÃ PARA ESCOLAS RESILIENTES
Tipo: Programa

OB
JE

TIV
O 

2

Contribuição: Arup/AVSI Brasil – Estudo 7

INSPIRAÇÃO
 Cali, Colômbia
Uma forma importante de reduzir a violência urbana e garantir comunidades mais coesas e seguras 
é fomentar a cultura cidadã em jovens por meio do fortalecimento do exercício dos direitos, 
deveres e relações de convivência. Para isso, Cali desenvolveu o Programa “Minha Comunidade é 
Escola” (“Mi Comunidad es Escuela” em espanhol), em que as escolas se tornam embaixadoras da 
cultura cidadã, estimulando comportamentos transformadores em jovens e crianças. O objetivo é 
que eles sejam protagonistas de sua própria transformação, estimulando assim o sentimento de 
pertencimento e de corresponsabilidade com a cidade e com o lugar onde vivem.

OB
JE
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O 

2
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QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

REDE DE CIDADES:

Roma, Buenos Aires.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O trabalho estimula o convívio em comunidade, estrei-
ta a relação com a natureza e ainda contribui para uma 
melhora dos hábitos alimentares. Além disso, a horta 
pode servir como instrumento pedagógico de consci-
ência ambiental para as crianças.

TEMPORALIDADE:

CONTÍNUA

RESPONSÁVEIS: 

SECIS

PARCEIROS: 

Comunidades locais, Repowering 
London.

Implantar hortas urbanas em comunidades, escolas e 
condomínios da cidade com a participação dos cidadãos.

O processo se inicia a partir de uma avaliação técnica da 
área onde os futuros canteiros serão instalados, seguida 
de uma reunião com os moradores para apresentação do 
projeto. Após esse engajamento, é feita a limpeza do terreno 
e estruturação da horta com a participação da comunidade 
local.

A partir daí toda a manutenção da horta é responsabilidade 
de voluntários da própria comunidade (crianças, jovens, 
adultos e idosos), de forma a manter o local irrigado e bem 
cuidado.

HORTAS URBANAS
Tipo: Programa

INSPIRAÇÃO
Londres, Reino Unido
Os Energy Gardens são espaços públicos, anteriormente abandonados, onde londrinos se reúnem 
para cultivar hortas, flores e implantar apiários. Os jardins utilizam energia solar e a renda da 
energia excedente gerada por painéis solares é destinada a manutenção e melhoramento das 
hortas. A iniciativa tem objetivo de envolver os moradores locais, que se tornam os protagonistas 
e responsáveis pela manutenção das hortas.  Os Energy Gardens propiciam que diferentes grupos 
da sociedade londrina se comuniquem uns com os outros por meio da jardinagem, cuidados com os 

apiários, armazenamento de sementes e apoio à biodiversidade.

OB
JE

TIV
O 

2

OB
JE

TIV
O 

2

BRONDESBURY PARK STATION
ENERGY GARDEN CASE STUDY

  The station staff are great, very 

friendly and happy people.  They are 

always very helpful when I come looking 

for a key - and they tend to help with 

watering as well, which is a blessing in 

those summer months.  

  I’m not gardener by trade an 

amateur really, but that’s fine, because 

most of us working the garden are, but 

there’s always someone who knows what 

to do.  The more I garden on the station, 

the more I find out about what Energy 

Garden is doing, and I’m really proud to 

be a part of this movement.  

Plans for the Future

from the volunteers...

from the station staff...
  We have more communication 

with the local residents now, a 

lot more interaction. It feels like a 

friendlier environment. People see the 

station in a fresh light- they now see it 

as ‘their’ station. We’re all very proud 

of the garden, and it’s created a real 

sense of belonging in the community. 

It’s wonderful to be working so 

closely with our customers.  

Installation of a beehive that will 

be the first along the London 

Overground.  This will incorporate a 

community launch at the station that 

will include weaving a willow fence 

that will go around the beehive.

• Hops used to make Energy Garden 

Ale

• Vegetables such as broad beans, 

tri-colour pak choy, and lettuce are 

growing in and will soon be ready for 

harvest. In the past, hops, broccoli, 

carrots, aubergines, strawberries and 

raspberries have been grown and 

harvested here. These were made into 

quiches, samosas and more, and the 

hops were even brewed into Energy 

Garden Ale.

• Spring flowers are also supporting 

honeybees and bumble bees, which 

are under threat in London.

Patrizia Lorefice, local resident to Brondesbury 
Park Station

Alessandra Della Scala, Station Delivery Manager

energygarden.org.uk

info@energygarden.org.uk

IN THIS ENERGY GARDEN:

GARDEN 
INSTALLATION

JULY 2016

STATION HISTORY: 

The station was open on 1st June 1908, 

as part of the London and North Western 

Railway.

STATION USAGE 
(2015-2016)

1.049M
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OBJETIVO 3

Promover a equidade 

social, racial e de gênero 

A população negra, particularmente as mulheres, 

enfrenta dificuldades de ascensão hierárquica 

profissional e disparidades salariais, apesar de 

constituir a maioria da população soteropolitana. 

Um dos objetivos deste Pilar é estimular 

iniciativas mais inclusivas, com foco em raça e 

gênero, disseminando boas práticas e inovações 

na elevação da equidade racial e de gênero. Além 

disso, visa promover uma cultura de tolerância 

zero à discriminação e de incentivo à equidade 

em todos os setores da sociedade. Políticas 

que promovem equidade objetivam formular e 

propor diretrizes de ação governamental para o 

combate à discriminação e defesa dos direitos 

da população LGBTQI+ que, concomitante com 

ações afirmativas, estimulam uma cultura de paz, 

colaborando para que Salvador seja um território 

de inclusão e respeito à diversidade.
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18
COMBATE AO PRECONCEITO INSTITUCIONAL 
 Tipo: Programa

A ausência de instrumentos e subsídios adequados no trato 
à pessoa LGBTQI+, devido ao despreparo, gera discriminação 
e negação da cidadania. Além disso, o negro ainda enfrenta 
o preconceito diariamente, mesmo sendo maioria da popula-
ção soteropolitana.

É importante pensar em programas de combate ao precon-
ceito na gestão municipal, fomentando uma cultura de res-
peito à diversidade dentro dos órgãos e entidades.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades,
Cidade Informada e Governança 
Inovadora

PARCEIROS:

Órgãos da PMS

REDE DE CIDADES:

Dallas, Nova Orleans.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Criação de um cenário de maior res-
peito à diversidade e por consequên-
cia prestação de serviços a todos os 
cidadãos, independente de cor, cultu-
ra ou origem étnico-racial.

18
COMBATE AO PRECONCEITO INSTITUCIONAL

 Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

CONTÍNUA

RESPONSÁVEL: SEMUR

Pôr fim aos comportamentos discriminatórios na adminis-
tração municipal, criando um ambiente de valorização e 
respeito às diferenças. Alcançar a formação de 30% dos 
servidores da PMS na identificação e prevenção da LGB-
Tfobia institucional através de reuniões, palestras e even-
tos na Prefeitura.

AÇÃO 18.1  Programa de Combate a LGBTfobia  
 Institucional 

Alcançar a formação de 98% dos servidores e servidoras 
municipais nas ações do Programa de Combate ao 
Racismo Institucional (PCRI).

AÇÃO 18.2  Programa de Combate ao Racismo 
 Institucional (PCRI ) 

TEMPORALIDADE:

CONTÍNUA

RESPONSÁVEL: SEMUR

OB
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TIV
O 

3
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3
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DESCRIÇÃO:

19

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

REDE DE CIDADES:

Buenos Aires, Santa Fé, Lagos.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Elaboração de políticas públicas mais precisas e que 
valorizam igualdade de gênero.

RESPONSÁVEIS: 

SEMUR

PARCEIROS: 

SEMGE, COGEL.

Criar um Sistema de Indicadores de Gênero, permitindo 
a cidade elaborar, analisar e compilar dados referentes à 
discrepância de gêneros.

O sistema tem como fundamento conhecer a realidade para 
intervir com eficácia. Busca fechar a lacuna estatística com 
base na publicação de informações sociodemográficas, 
econômicas e políticas sobre homens e mulheres. A 
informação é ordenada de acordo com a estrutura conceitual 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. 
Ter essa informação é relevante por pelo menos três razões:

1)  Permite elevar a qualidade da discussão sobre questões 
de políticas públicas com base em dados oficiais sobre os 
quais argumentar e não, suposições.

2)  Permite localizar a situação das mulheres ao longo do 
tempo e monitorar seu progresso em direção a uma maior 
igualdade de gênero.

3)  É possível compará-los com dados de outras capitais do 
mundo e assim avaliar e acompanhar políticas de gênero, 
como foi realizado na Agenda 2030 da ONU.

SISTEMA DE INDICADORES DE GÊNERO
Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INSPIRAÇÃO
Buenos Aires, Argentina

Um dos primeiros passos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres é fechar a lacuna 

estatística: ter informações relevantes diferenciadas por sexo é fundamental para medir a situação 

atual e saber o que falta ser feito para garantir a igualdade de gênero, principalmente em termos 

de políticas públicas. O Sistema de Indicador de Gênero da Cidade Autônoma de Buenos Aires 

(SIGBA), lançado em 2018, coleta, analisa e apresenta dados estatísticos sobre ocupação de cargos 

de direção por mulheres no setor público e no setor privado. O sistema oferece atualização periódica 

dos indicadores, permitindo assim a implantação de políticas e ações que reduzam disparidades de 

oportunidades entre homens e mulheres.

OB
JE

TIV
O 

3
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3

1

Buenos Aires
Resiliente

Buenos Aires
Resiliente
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QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

REDE DE CIDADES:

Boston, Cidade do México.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Estímulo e divulgação das empresas que trabalham 
em prol de um ambiente de trabalho mais igualitário.

RESPONSÁVEIS: 

SEMUR

PARCEIROS: 

Setor privado

Sensibilizar e engajar os principais executivos de grandes 
e médias empresas e entidades de classe do setor privado 
sobre a relevância do Selo da Diversidade Étnico Racial da 
Prefeitura Municipal de Salvador. O selo é uma contribuição 
importante para a construção da resiliência da cidade, 
buscando expandir consciências e mudar mentalidades. 

Criar mecanismos de monitoramento do Selo de Diversidade 
Étnico Racial para alcançar maior eficiência nesta política 
pública, através da criação de uma plataforma digital de 
acompanhamento. Assim, agentes públicos e privados 
poderão acompanhar de forma contínua e transparente a 
execução dos Planos de Trabalho assumidos pelas empresas 
outorgadas na categoria Compromisso do Selo da Diversidade 
Étnico Racial. 

SELO DE DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

CONTÍNUA

OB
JE

TIV
O 

3
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OBJETIVO 4

Qualificar a gestão de 

saúde e assistência social, 

melhorando o atendimento 

à população 

A melhoria do sistema de saúde passa pela 

adoção de iniciativas como: a qualidade e o 

acesso aos serviços de atenção primária à 

saúde; o acesso aos serviços de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar; o acesso 

aos serviços de apoio diagnóstico, terapêutico e 

assistência farmacêutica; e suporte às pessoas 

em situação de risco e maior vulnerabilidade 

social. A expansão dos serviços de saúde tem a 

estratégia Saúde da Família como eixo norteador 

no município, uma vez que esta busca incorporar 

propostas inovadoras através da reformulação 

das práticas de saúde, bem como a capilaridade 

dos serviços no território. 
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DESCRIÇÃO:

21

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Economia Diversificada e Inclusiva

REDE DE CIDADES:

Atenas, Los Angeles, Nova Orleans, 
Nova York. 

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Ampliação dos atendimentos de saúde a toda popu-
lação dando mais assistência e melhorando qualidade 
de vida das pessoas.

RESPONSÁVEIS: 

SMS

PARCEIROS: 

Aumentar a oferta de serviços de qualidade na atenção 
básica e especializada, com cobertura das regiões mais 
carentes, assegurando serviços humanizados com equidade 
e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de 
saúde, garantindo a satisfação do usuário. A ação envolve:

1) A expansão da rede de atenção básica, enfocando a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e disponibilizando 
profissionais qualificados nessas unidades; 

2) Implantação de Multicentros de Saúde como retaguarda 
na referência de consulta e exames especializados;

3) Ampliação e qualificação da rede de urgência e emergência 
ofertando serviço humanizado e resolutivo; 

4) Melhora no acesso da população à assistência hospitalar, 
com redução da mortalidade por perda de tempo 
terapêutico, garantindo integralidade da assistência e 
redução dos custos operacionais;

5) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema 
municipal de vigilância aos riscos, danos e agravos à saúde;

6) Implantação de estratégias para diminuir a fila na regulação 
para os procedimentos de média e alta complexidade.

SAÚDE PARA TODOS
Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

CONTÍNUA

INDICADORES DE QUALIDADE NA SAÚDE
Tipo: Programa

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cidade Informada e Governança Ino-
vadora

REDE DE CIDADES:

Dallas, Pittsburgh, Nova York, Tulsa.
DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Garantia de melhor qualidade no atendimento ao cida-
dão.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL: 

SMS

PARCEIROS: 

SEMGE, FMLF.

Garantir a efetiva qualidade dos serviços de saúde prestados 
em todas as esferas da assistência com a implantação de um 
sistema de acompanhamento de resultados, estabelecendo 
métricas e indicadores claros e que reflitam o desempenho 
do sistema de saúde.  Consiste no processo pelo qual se 
envolve os profissionais, como indivíduos e membros de 
um grupo, visando melhorar a efetividade organizacional no 
cumprimento de sua missão e objetivos. A ação envolve:

1)  Estabelecimento de métricas e indicadores que reflitam o 
desempenho do sistema de saúde; 

2)  Criação de uma estrutura para coletar informações de 
forma padronizada e com confiabilidade, estabelecendo 
equipe responsável e processos; 

3)  Visualização de dados através de painéis de controle, 
com agrupamento dos indicadores em dimensões que 
permitem a visualização do desempenho de gestão em 
seus diferentes níveis de operação;

4)  Criação de um sistema de acompanhamento e avaliação 
do desempenho de gestão visando transformação das 
informações analisadas em plano de ações com resultados 
concretos de melhorias.

DESCRIÇÃO:

INICIATIVA 22
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DESCRIÇÃO:

23

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

REDE DE CIDADES:

Atenas, Da Nang, Nova York.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Ampliação dos atendimentos de assistência social em 
toda cidade, beneficiando famílias das camadas mais 
carentes da população.

RESPONSÁVEIS: 

SEMPS

PARCEIROS: 

Casa Civil, CODESAL

Reduzir o número de famílias em situação de vulnerabilidade 
social e ampliar o acesso aos serviços e informações, por 
meio de uma metodologia do trabalho social descentralizado 
e participativo. A meta desta iniciativa é realizar 1,5 milhões 
de atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Para isso, serão entregues três unidades móveis para 
atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e 
reformados 19 Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS). Além disso, serão realizadas visitas domiciliares e 
acompanhamentos.

SEMPS NA COMUNIDADE 
Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

SOPRAR – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR
Tipo: Estudo

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cidade Informada e Governança Ino-
vadora

REDE DE CIDADES:

Nova York, Cidade do México, 
Medellin, Paris.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Monitoramento e melhoria na qualidade do ar da cida-
de, assim como propostas concretas para sua mensura-
ção e acompanhamento.

RESPONSÁVEL: 

SECIS

PARCEIROS: 

Instituto Gonçalo Moniz da Fundação 
Oswaldo Cruz (IGM-FIOCRUZ), ARIA, 
DEG

Introduzir sistemas inovadores de modelagem da qualidade 
do ar aplicados à vigilância em saúde, direcionados à 
contribuição em ações de prevenção e mitigação do impacto 
da poluição do ar na saúde na cidade de Salvador. O projeto 
abrange três frentes de trabalho:

1) Determinar indicadores de qualidade do ar e de risco à 
saúde relevantes para a vigilância em saúde e defesa civil;

2) Mapear áreas de maior risco e vulnerabilidade para a 
população;

3) Fornecer subsídios para a ativação de protocolos de 
serviços de comunicação e proteção relacionados à 
qualidade do ar.

Os impactos da exposição à poluição do ar na saúde resultam 
em perdas econômicas significativas associadas a custos 
médicos e perda de produtividade. Desta forma, sistemas de 
monitoramento e previsão de fatores de risco ambientais são 
estratégicos para a adoção de medidas preventivas, alertas e 
vigilância em saúde.

DESCRIÇÃO:

INICIATIVA 24

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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A economia soteropolitana é fortemente embasada 

em comércio e serviços, 78,2% da riqueza produzida 

no município é originária deste setor, o industrial 

corresponde a 21,7% do Valor Agregado Bruto (VAB), 

enquanto o setor agropecuário corresponde à apenas 

0,1%. O setor de serviços é predominantemente de 

atividades com baixo valor agregado. A maioria dos 

postos de trabalho concentram-se na administração 

pública, comércio, atividades administrativas e 

construção – com 42% empregada na economia 

informal. Durante o processo de elaboração do 

relatório de Avaliação Preliminar de Resiliência (PRA), 

foram apontados como os principais desafios para 

a construção da resiliência urbana: o alto índice de 

desemprego, a necessidade de se atrair investimentos 

para impulsionar a economia, a diversificação da 

economia, a desigualdade social, o racismo e a exclusão 

econômica de grupos minoritários. 

Para reconstruir a base econômica da cidade é 

indispensável empreender um amplo desenvolvimento 

sócio urbano dos bairros populares em geral, 

dinamizando setores como o turismo e a indústria 

cultural, bem como criando novas frentes de expansão 

econômica em áreas como tecnologia e indústrias 

criativas. É necessário ir além das economias 

tradicionais para identificar, ampliar e desenvolver 

novos ativos econômicos, de forma a desenvolver 

uma economia resiliente baseada na sustentabilidade 

ambiental, econômica, social e cultural. Para abordar os 

estresses mencionados neste Pilar, as iniciativas estão 

organizadas nos seguintes objetivos: 

1.  Apoiar e facilitar o empreendedorismo de ne-

gócios inovadores, inclusivos e sustentáveis;

2.  Fortalecer o setor turístico de forma integrada 

e sustentável valorizando a cultura local;

3.  Promover atividades de capacitação para for-

talecer e diversificar a economia local.
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OBJETIVO 1

Apoiar e facilitar o 

empreendedorismo de 

negócios inovadores, 

inclusivos e sustentáveis

O setor de Tecnologia da Informação e Comu-

nicação (TIC) foi identificado como estratégico 

para o crescimento econômico da região. O setor 

demonstrou ser fundamental para atrair investi-

mentos de nível nacional e internacional, e pro-

dutos TIC normalmente lideram as exportações, 

segundo relatório da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) so-

bre Serviços de exportações. Além disso, a ge-

ração de renda e emprego na área está entre os 

mais expressivos da Bahia, experimentando um 

crescimento contínuo desde 2007. Sabendo que 

há uma percepção de que Salvador é um territó-

rio favorável ao desenvolvimento das empresas 

de tecnologia, investir nesse setor atrairá ainda 

mais investimentos para a cidade.

113Salvador Resiliente
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DESCRIÇÃO:

25

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Surat, Atenas, Biblos, Nova York, 
Buenos Aires.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Contribui com a diversificação da economia e a redu-
ção das desigualdades ao permitir que pessoas desen-
volvam suas ideias e gerem renda ao mesmo tempo 
que impactam positivamente a sociedade.

RESPONSÁVEIS: 

SECIS

PARCEIROS: 

SEBRAE e Parque Social

Fomentar o empreendedorismo social para garantir mais ne-
gócios lucrativos e que, ao mesmo tempo trazem desenvolvi-
mento para a sociedade ou soluções para problemas sociais.

Para isso, será criado o Centro de Inovação para Empreende-
dorismo Social (COLABORE), um centro para disponibilizar 
suporte e capacitação para que pessoas possam tornar sua 
ideia ou projeto em um empreendimento com impacto social.

Localizado dentro do Parque da Cidade, o centro será feito 
de 16 containers, os quais abrigarão: coworkings (escritórios 
compartilhados) públicos, um auditório, uma sala do SEBRAE, 
um café, a administração do espaço e uma incubadora de 
impacto social.

COLABORE
Tipo: Infraestrutura

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA
PROGRAMA MAE – MULHERES-ANJO EMPREENDEDORAS
Tipo: Programa

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Surat, Atenas, Biblos, Nova York, 
Buenos Aires.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O apoio ao empreendedorismo feminino promove a ge-
ração de emprego e renda para famílias, formalização 
profissional e diversificação da economia local.

RESPONSÁVEL: 

SPMJ

PARCEIROS: 

UNIFACS, Fecomércio, Grupo Mulhe-
res do Brasil, Grupo Rede+, Parque 
Social, SECIS, Fundação Avina.

Apoiar o empreendedorismo feminino e comunitário através 
de capacitação e mentoria, de forma a empoderar mulheres 
na construção de independência financeira e na tomada de 
decisões sobre seus negócios e suas vidas. 

Transformar o Programa MAE em política pública, criando uma 
rede de capacitação, mentoria, promoção e fortalecimento 
de iniciativas de base local. 

Fazer parcerias com o Grupo Mulheres do Brasil e Rede de 
Mulheres Empreendedoras para a realização de mentoria e 
capacitação para as mulheres do programa.

Projeto-Piloto: Lançamento do edital para aceleração de 
staturps voltadas ao empreendedorismo feminino em parceria 
com a Fundação Avina.

DESCRIÇÃO:

 26

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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27
ECONOMIA CIRCULAR SOTEROPOLITANA
Tipo: Política/Regulação

A economia circular modifica o paradigma da cadeia produ-
tiva linear baseada na extração, uso e descarte. A caracte-
rística circular da cadeia produtiva mantém os recursos em 
uso por tempo prolongado e produz o mínimo ou nada de 
resíduo. Os princípios desta economia são a preservação e 
fortalecimento do capital natural, a otimização dos recursos 
materiais e a efetividade dos sistemas. O modelo da econo-
mia circular pode ser implantado em todos os tipos de ca-
deias produtivas, desde que se antevejam todas as etapas 
do processo produtivo. As vantagens da adoção do modelo 
circular são de amplo espectro nas cidades contemporâneas. 
Problemas como aproveitamento de resíduos, eficiência de 
energia e água, gestão de lixo, desemprego e informalida-
de econômica podem ser gerenciados e minimizados através 
da substituição de cadeias lineares de produção por cadeias 
produtivas circulares.

A iniciativa de introduzir economia circular nos processos 
produtivos em Salvador inclui trabalhar com comunidades 
vulneráveis, criar novas cadeias de reaproveitamento de ma-
teriais, abrir novos mercados, e desenvolver mão de obra ca-
pacitada.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS:

SEBRAE, Fundação Avina, 
FOMIN, Setor de Construção Civil, 
Repowering, Agenda Bahia..

REDE DE CIDADES:

Bristol, Buenos Aires, Quito, Ciudad 
Juarez, Montevidéu, Thessaloníki.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O estímulo à economia circular con-
tribui para a geração de emprego e 
renda e auxilia na gestão e diminuição 
dos resíduos sólidos, permitindo um 
desenvolvimento mais sustentável. 

Contribuição: GNAM/Universidade Yale – Estudo 8

27
ECONOMIA CIRCULAR SOTEROPOLITANA

Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

Trabalhar com comunidades vulneráveis para criar coo-
perativas de reciclagem e produção de produtos a partir 
dos resíduos.

Articular empresas que trabalham com economia circu-
lar nas redes sociais da Prefeitura, de forma a estimular a 
população a conhecer, apoiar e comprar produtos dessas 
iniciativas.

AÇÃO 27.1 Economia Circular em Evidência

Lançar o Edital de Economia Circular em conjunto com 
a Fundação Avina para apoio e incubação de pequenos 
e novos negócios que contribuam para transformar 
resíduos em insumos e nova matéria-prima.

AÇÃO 27.2 Edital de Economia Circular TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Incentivar o artesanato produzido a partir do reaprovei-
tamento de materiais, através da oferta de cursos e ofi-
cinas voltados à transformação de resíduos em insumo, 
principalmente para a população de baixa renda que já 
trabalha com coleta seletiva e reciclagem.

Ação 27.3 Artesanato Sustentável TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SEDUR

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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INICIATIVA 27
ECONOMIA CIRCULAR SOTEROPOLITANA

Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

Articular com as indústrias locais de concreto para viabili-
zar a incorporação do vidro reciclado da produção desse 
material, estimulando a reciclagem do vidro e diminuindo 
a quantidade de material que é encaminhado a aterros 
sanitários. 

AÇÃO 27.4 Reciclando Vidro a partir do Concreto

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 28
SALVADOR COMO UM HUB DE ECONOMIA CRIATIVA
Tipo: Programa

A criatividade e a cultura são talentos natos dos soteropoli-
tanos, compondo um ativo chave a ser explorado para o de-
senvolvimento econômico da cidade.

A economia criativa foi um dos setores que mais cresceu 
no mundo inteiro. No Brasil cresceu 70% nos últimos anos, 
sendo um setor de menor vulnerabilidade às crises econômi-
cas. Com grande potencial de gerar um alto valor agregado, 
as cadeias de economia criativa tem maior flexibilidade de 
adaptação a mercados e versatilidade na utilização de recur-
sos e insumos. As ações previstas nesta iniciativa têm como 
racional melhorar a capacitação das pessoas, facilitar parce-
rias entre entes de naturezas diversas, criar ganhos em siner-
gias, e construir sobre as vantagens competitivas existentes.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

PARCEIROS:

SECULT, SALTUR, SEBRAE, FGM, Hub 
Salvador, SECIS, SMED.

REDE DE CIDADES:

Santa Fé, Atenas, Semarang, 
Thessaloniki.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O incentivo e exploração da criativi-
dade e cultura soteropolitanas para a 
criação de novos negócios ou produ-
tos contribui com o desenvolvimento 
econômico da cidade, a melhoria de 
renda e a geração de empregos, além 
de fortalecer a identidade e cultura 
locais.

DESCRIÇÃO:
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INICIATIVA 28
SALVADOR COMO UM HUB DE ECONOMIA CRIATIVA

Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SEDUR

Criar um Polo de Economia Criativa, que também sirva 
para incentivar a realização de oficinas e seminários rela-
cionados à economia criativa.

28.1 Polo de Economia Criativa

Desenvolver um programa que propicie vivências e 
experimentos por meio de jogos e projetos colaborativos, 
permitindo experiências compartilhadas, incentivando o 
uso da criatividade e estimulando habilidades criativas 
em crianças e jovens. Essa iniciativa estimula nos jovens 
habilidades como a cultura maker, a criatividade e a 
inovação. 

AÇÃO 28.2 Economia Criativa nas Escolas TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SMED

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INSPIRAÇÃO
Thessaloniki, Grécia

Thessaloniki está fomentando a economia criativa trabalhando com empreendedores, setores público 

e privado, academia e cidadãos favorecendo colaborações intra-setoriais em zonas determinadas. 

Ao identificar zonas espaciais específicas na cidade onde atividades econômicas e culturais inter-

relacionadas estão localizadas, uma gama de incentivos foram criados para apoiar atividades 

existentes e atrair novas iniciativas.  Ao conectar território e fomento as ações de economia 

criativa, a cidade tem trabalhado no sentido de diminuir a desigualdade social, empoderar grupos 

marginalizados e gerar emprego para jovens.
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Resilient 
Thessaloniki

A Strategy for 2030
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29
POLÍTICA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
Tipo: Política/Regulação

O desenvolvimento de uma Política Municipal de Inovação 
potencializa os resultados das atuais iniciativas ligadas à tec-
nologia, atuação em rede, empreendedorismo e juventude, e 
consolida Salvador como Polo de Inovação, o que garante a 
continuidade dessas ações no longo prazo.

Para garantir a criação de novos mercados é preciso que os 
instrumentos legais validem, apoiem empresas e atores exis-
tentes, e estimulem novos entrantes. O objetivo da política 
prevista nesta iniciativa é criar bases para a dinamização da 
economia de maior valor agregado com base em conheci-
mento, diversificação e inovação. A iniciativa prevê ações de 
suporte a arranjos produtivos que podem servir como mini-
mizadores de choques e estresses provocados pela vida ur-
bana. 

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

PARCEIROS:

Hub Salvador, SEBRAE, Parque Social, 
Instituições de Ensino, Rede+.

REDE DE CIDADES:

Tulsa, Amman, Ciudad Juarez, 
Buenos Aires.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A institucionalização de ações e ini-
ciativas de inovação cria um ambiente 
mais favorável à atração de empresas 
e investimentos. Consequentemente, 
proporciona uma maior geração de 
emprego e renda para a cidade e con-
tribui para a diversificação da econo-
mia local.

29
POLÍTICA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO

Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

Criar a Política Municipal de Inovação e o Sistema Mu-
nicipal de Inovação, estabelecendo um framework legal 
com incentivos fiscais e projetos de incubadoras para dar 
suporte às startups e a criação de Arranjos Produtivos de 
Inovação (APIs) que estimulem a criação de um ambiente 
de negócios e maior articulação entre os atores nas dife-
rentes áreas.

AÇÃO 29.1 Lei de Inovação

Desenvolver uma metodologia de mensuração de impacto 
econômico e social e de sucesso dos projetos incubados 
no COLABORE ou em outros locais, estabelecendo um 
roteiro de boas práticas a serem seguidas e cases de 
sucesso para futuros empreendedores.

AÇÃO 29.2 Metodologia de Mensuração de Impacto TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Desenvolver e implantar um espaço de criatividade, 
aprendizado e inovação, acessível a todos interessados 
em desenvolver e construir projetos. Em seguida, replicar 
para outras áreas da cidade. 

AÇÃO 29.3 Fab Labs TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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30
FÓRUM MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
Tipo: Política/Regulação

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Amman, Porto, Porto Alegre e Tulsa.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A construção de um diálogo entre poder público e pri-
vado permite convergir ações para que estas possam 
alcançar escala, visibilidade e engajar outros stakehol-
ders, aumentando o impacto dessas ações e contri-
buindo para uma maior resiliência da cidade.

RESPONSÁVEIS: 

SECIS

PARCEIROS: 

SEBRAE, FIEB, Fecomércio, Hub 
Salvador.

Criar um Fórum permanente entre os setores público e priva-
do de forma a estimular um ambiente de sinergia e diálogo. 
O Fórum possibilita a construção de um novo tipo de relacio-
namento entre representantes do setor público e privado, e 
a discussão sobre a cidade e suas perspectivas para o futuro.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

INICIATIVA

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Amman, Santa Fé, Ciudad Juarez.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Formação de um ambiente de convergência no setor 
de empreendedorismo e inovação que criará empre-
gos, empreendimentos, renda e inovação para a eco-
nomia soteropolitana.

RESPONSÁVEIS: 

SECIS

PARCEIROS: 

Hub Salvador, Grupo Rede+, COLA-
BORE, SEBRAE, Junior Achievement 
Bahia.

Criar um espaço digital que facilite a colaboração, networking, 
troca e transferência de conhecimento de forma a construir 
redes e um ambiente de negócios favorável à manutenção 
e ao crescimento do empreendedorismo e de startups na 
cidade. 

Criar uma plataforma de matchmaking – para reunir as 
necessidades de empresas e do setor público com soluções e 
propostas de startups locais. 

Projeto piloto: Realização de um Evento de matchmaking.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

31
PLATAFORMA DE INTERAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE 
SALVADOR –PIEI
Tipo: Projeto
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OBJETIVO 2

Fortalecer o setor de 

turismo de forma integrada 

e sustentável, valorizando 

a cultura local 

O setor de turismo é estratégico e fundamen-

tal para o crescimento econômico da região, já 

sendo um dos principais setores da economia 

soteropolitana. O potencial de turismo apresen-

ta grandes frentes de motivação: o turismo de 

negócios, o turismo religioso, o turismo de en-

tretenimento, o turismo cultural e o turismo de 

belezas naturais. Esse cenário demonstra o po-

tencial de crescimento do setor e o quanto ele 

ainda poderá contribuir para a geração de em-

pregos e renda e o fortalecimento da economia 

soteropolitana. 

O World Travel & Tourism Council (WTTC) e a 

Oxford Economics2  mostraram que o turismo 

emprega uma proporção maior de mulheres e 

jovens do que a proporção representada na for-

ça de trabalho como um todo, o que é particu-

larmente benéfico para a resiliência econômica 

de Salvador, uma vez que o desemprego é com-

parativamente maior para jovens e mulheres, e 

que foi apontada a necessidade de se combater 

a exclusão econômica de grupos minoritários. 

 

2 World Travel and Tourism Council and Orxford Eco-
nomics, Gender equality and youth employment: Tra-
vel & Tourism as a key employer of women and young 
people disponível em: https://www.wttc.org/-/media/
files/reports/policy%20research/gender_equality_
and_youth_employment_final.pdf



EC
ON

OM
IA

 D
IV

ER
SIF

ICA
DA

 E 
IN

CL
US

IV
A

INICIATIVA

EC
ON

OM
IA

 D
IV

ER
SIF

ICA
DA

 E 
IN

CL
US

IV
A

128 Salvador Resiliente 129Salvador Resiliente

32
TURISMO DE SINCRETISMO RELIGIOSO
Tipo: Programa

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

REDE DE CIDADES:

Ramallah

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O desenvolvimento do turismo de sincretismo religio-
so aumenta o número de turistas na cidade diversi-
ficando os roteiros existentes, gera renda e cria em-
pregos para grupos minoritários. Além disso, reforça e 
valoriza a identidade e cultura de matriz africana.

RESPONSÁVEIS: 

SECULT

PARCEIROS: 

SALTUR, Comunidade local.

Criar roteiros de turismo voltados para a religião afro e para 
o sincretismo religioso como, por exemplo, o Caminho da Fé 
do Bonfim (Trecho de 8km percorrido pelos fiéis todos os 
anos para homenagear o Senhor do Bonfim)  e a Festa de 
Iemanjá (Que ocorre no dia 2 de fevereiro em homenagem à 
divindade). 

Consolidar os locais, igrejas e rituais dessas festas religiosas 
como roteiros turísticos não sazonais. TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

INICIATIVA 33
ESTRATÉGIA PARA TURISMO DE NEGÓCIOS
Tipo: Programa

O reposicionamento da cidade como um destino relevante 
para o turismo de negócios, bem como um centro econômico 
importante, visa contribuir com o fortalecimento do turismo 
e atrair investimentos para Salvador, colaborando com a re-
siliência econômica da cidade. Para isso é fundamental que 
existam espaços adequados para a realização de feiras, con-
venções e eventos comerciais e que o setor hoteleiro tenha 
instalações adequadas e esteja preparado para atender às 
necessidades desse público.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Economia Diversificada e Inclusiva

PARCEIROS:

Setor de Turismo, SECULT, FIEB, 
Fecomércio.

REDE DE CIDADES:

Atenas

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O investimento no turismo de negó-
cios contribui para a geração de em-
prego e renda, atrai investimentos e 
favorece a criação de novos negócios 
no município.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

PARCEIROS:

Setor de Turismo, SECULT, FIEB, 
Fecomércio.

REDE DE CIDADES:

Atenas

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O investimento no turismo de negó-
cios contribui para a geração de em-
prego e renda, atrai investimentos e 
favorece a criação de novos negócios 
no município.

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

 Arup/Estúdio+1 - Estudo 4
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INICIATIVA 33
ESTRATÉGIA PARA TURISMO DE NEGÓCIOS

Tipo: Programa

STATUS: Em andamento

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECULT

Construir o Centro Municipal de Convenções e promoção 
ativa de Salvador como um destino relevante e agradável 
para a realização de turismo de negócios, feiras e eventos 
comerciais.]

AÇÃO 33.1  Construção do Centro Municipal de 
 Convenções

Realizar parcerias e incentivar o setor hoteleiro para 
garantia de uma infraestrutura adequada para o turismo 
de negócios.

Fortalecer e aumentar a abrangência do Programa de 
Otimização de Performance, que hoje já trabalha com 
mais de 80 hotéis por meio de feedbacks recebidos em 
websites de viagens. O objetivo é melhorar o serviço e a 
qualidade do setor hoteleiro na cidade a partir da opinião 
dos viajantes. 

AÇÃO 33.2 POP turismo 

STATUS: Nova

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECULT

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

33

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECULT

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECULT

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 34
IMPULSIONANDO O TURISMO SOTEROPOLITANO
Tipo: Política/Regulação

Esta iniciativa contempla duas ações fundamentais sugeridas 
pelas consultorias especializadas. A primeira ação é relativa 
ao posicionamento da imagem da cidade nos mercados in-
ternacionais e nacional para o turismo e para negócios. A prá-
tica globalmente conhecida como placebranding tem como 
objetivo criar uma estratégia de promoção e comunicação 
dos ativos da cidade. O trabalho de placebranding é maior e 
mais abrangente do que uma campanha publicitária e requer 
ações para garantir a experiência de consumo na cidade de 
forma que o posicionamento da imagem seja coerente com o 
produto turístico entregue. A segunda ação visa aumentar o 
tempo de viagem dos turistas, proporcionando informações 
e atividades que influenciem na tomada de decisão de pro-
longar a estadia em pelo menos 1 ou 2 dias.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

PARCEIROS:

Setor de Turismo, SECULT, SENAI, 
SENAC, Universidades, Aeroporto de 
Salvador.

REDE DE CIDADES:

Atenas, Bangkok, Ciudad Juarez, 
Montevidéu.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O desenvolvimento de uma estratégia 
que valorize os atrativos turísticos e 
crie uma marca de Salvador como um 
destino chave para turistas.

DESCRIÇÃO:
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INICIATIVA 34

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

 Arup/Estúdio+1 - Estudo 4

IMPULSIONANDO O TURISMO SOTEROPOLITANO

Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SALTUR

Desenvolver uma estratégia de placebranding que forta-
leça a imagem da cidade como um destino chave para 
turistas, realçando suas atrações turísticas e sua agenda 
de eventos culturais e de negócios, que sirva como estra-
tégia de comunicação internacional.

AÇÃO 34.1 A Imagem de Salvador para o Mundo

Fortalecer a divulgação dos roteiros de viagem para os 
turistas.

Criar roteiros de “3 dias em Salvador”, “5 dias em 
Salvador”, “1 semana em Salvador”, seguindo o exemplo 
das cidades europeias, de forma a incentivar turistas a 
permanecerem mais tempo na cidade e realizarem outras 
atividades turísticas fora das rotas tradicionais.

Difundir, no Brasil e no exterior, o recém-lançado Portal 
de Turismo de Experiência em Salvador – plataforma 
online para que visitantes conheçam a capital baiana 
quase como um morador.

AÇÃO 34.2 Roteiros de Viagem – Mais Dias em Salvador TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SALTUR

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

34
IMPULSIONANDO O TURISMO SOTEROPOLITANO

Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECULT

Aumentar a qualificação da mão de obra do setor turís-
tico, incentivando a criação de programas de mentoria e 
estágio em hotéis e agências de turismo. Além disso, de-
senvolver perspectivas sobre as fontes de insatisfação do 
visitante por meio do Programa de Otimização de Perfor-
mance e identificar as habilidades necessárias para solu-
cioná-las. A partir dessa identificação, elaborar cursos de 
capacitação específicos que supram essas necessidades.

AÇÃO 34.3 Capacitação do Setor de Turismo

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SALTUR

Aumentar a frequência e rotas de voos para o município, 
por meio de uma parceria com o Aeroporto Internacional 
de Salvador.

AÇÃO 34.4 Novas Rotas Aéreas

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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OB
JE

TIV
O 

2

INICIATIVA

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

REDE DE CIDADES:

Barcelona, Biblos e Lisboa.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A gastronomia é outro ativo de Salvador que fortalece 
o turismo de experiências, podendo trazer renda para 
a cidade enquanto valoriza a identidade e cultura so-
teropolitana.

RESPONSÁVEIS: 

SECULT

PARCEIROS: 

FGM, SALTUR, Restaurantes locais.

Incentivar a criação de roteiros, cursos e memoriais 

relacionados à gastronomia de Salvador, como a “Casa do 

Acarajé”, local onde as pessoas poderão ver e vivenciar como 

é produzida essa especialidade baiana.

Segundo o Relatório Global sobre o Turismo Gastronômico, 

realizado pela Organização Mundial do Turismo (UNWTO), 

o turismo gastronômico se tornou um dos mais dinâmicos e 

criativos segmentos do ramo nos últimos anos.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

35
FORTALECIMENTO DO TURISMO GASTRONÔMICO
Tipo: Programa
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INICIATIVA 36 
SALVADOR COMO CIDADE DE PRAIA
Tipo: Programa

O impulsionamento de oportunidades na Orla Atlântica e na 
Baía de Todos os Santos pode ser executado a partir de in-
tervenções espaciais e socioeconômicas, como a melhora da 
caminhabilidade e mobilidade na região, a qualidade e diver-
sidade do comércio, de restaurantes e de serviços de entre-
tenimento diurnos e noturnos.

É fundamental que as ações proporcionem espaços públicos 
para lazer, moradia, trabalho, educação e comércio, além de 
prever meios que facilitem o acesso, tornando-as mais atra-
entes ao turismo. 

O objetivo desta iniciativa é posicionar Salvador como uma 
cidade de praia. Apesar de se localizar na região costeira, 
existe espaço para expansão do uso da praia como um pro-
duto turístico e como um bem natural que pode ser mais co-
nectado a vida e ao lazer do soteropolitano.

As ações desta iniciativa apresentam duas vertentes que 
acompanham a delineação geográfica da cidade. Na primeira 
vertente, a ação busca integrar a cidade com a Baía de To-
dos os Santos, fortalecendo as estruturas turísticas, criando 
e divulgando roteiros, e formando novos mercados consumi-
dores. Na segunda vertente de ação, o foco é para a Costa 
Atlântica e seus inúmeros ativos turísticos e para o engaja-
mento do soteropolitano com as praias e a região litorânea.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

PARCEIROS:

SECULT, SEMOB, SEINFRA

REDE DE CIDADES:

Bangkok, Semarang, Nova York.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A promoção do patrimônio natural de 
Salvador melhora a imagem da cida-
de e impulsiona o turismo, promoven-
do a geração de renda e a inclusão 
social.

DESCRIÇÃO:

Contribuição: Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

INICIATIVA 36
SALVADOR COMO CIDADE DE PRAIA

Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECULT

Desenvolver uma estrutura turística, a partir da reforma 
da Ponta do Humaitá, Praia Grande e Periperi, e divulgar 
roteiros que explorem as ilhas e praias da Baía de Todos 
os Santos, os passeios de balsa e as imagens e ambiência 
do Centro Histórico de Salvador. 

AÇÃO 36.1  Fortalecendo o Turismo na Baía de Todos 
 os Santos

Reformar as orlas de Stella Maris, Ipitanga, Praia do 
Flamengo e Ondina para melhorar a infraestrutura de 
acesso e a balneabilidade das praias. 

Planejar o uso da região litorânea de Salvador, tendo em 
vista não apenas seu potencial turístico, mas também 
seu uso pela população, melhorando a caminhabilidade 
e o comércio, garantindo o espaço para restaurantes e 
serviços a preços acessíveis. 

Desenvolver campanhas de engajamento e marketing 
quanto a novas possibilidades de áreas e rotas turísticas, 
tanto no Brasil como no exterior, explorando as praias 
locais como destinos turísticos. 

Desenvolver uma estratégia de comunicação que auxilie 
na mudança da percepção do soteropolitano quanto à 
área litorânea da cidade. 

AÇÃO 36.2 Salvador Cidade de Praia TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECULT

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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OBJETIVO 3

Promover atividades 

de capacitação para 

fortalecer e diversificar a 

economia local

De acordo com a Manpower353, cerca de 

50% das empresas formais latino-americanas 

não conseguem encontrar candidatos com as 

habilidades de que precisam, em comparação 

com 36% das empresas dos países da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

– OCDE. Essa é uma questão particularmente 

urgente no Brasil, com 63% dos empregadores 

declarando que estão tendo dificuldades em 

preencher vagas. As razões mais importantes 

para essas dificuldades no preenchimento de 

vagas de emprego são a falta de competências 

técnicas e de trabalho, a falta de candidatos 

disponíveis e a falta de experiência, destacando 

a falta geral de habilidades. Em Salvador isso se 

reflete tanto no desemprego como na dificuldade 

de atrair investimentos. Assim, investir na 

qualificação dos trabalhadores contribuirá para 

uma economia mais resiliente e desenvolverá 

uma economia mais robusta.

3 Manpower Group, Total Workforce Index “Análise 

Global de 2017”
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37 
QUALIFICANDO A MÃO DE OBRA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Tipo: Programa

Os serviços criativos e culturais de Salvador, tanto em ter-
mo de emprego quanto de número de empresas, apresentam 
valores e indicadores consideravelmente inferiores à média 
dos outros subsetores de serviços da cidade. No entanto, o 
grande número de eventos, locais culturais e as altas taxas 
de turismo de lazer em Salvador dão uma indicação de que 
há uma infraestrutura e uma cadeia logística suficientes para 
fortalecer e desenvolver esse setor.

Na economia criativa brasileira, a representação dos traba-
lhadores informais está próxima do número de trabalhadores 
formais. Uma vez que o setor está em crescimento, iniciativas 
direcionadas para qualificar a mão de obra e facilitar o em-
prego formal, tem forte potencial para transferir o emprego 
do setor informal para o setor formal, levando a uma maior 
segurança social e financeira tanto para os trabalhadores 
como para o município.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

PARCEIROS:

FGM, SECULT, SEMTEL, SEBRAE, 
Universidades, Setor de Cultura.

REDE DE CIDADES:

Buenos Aires, Ciudad Juarez, Nova 
York.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A promoção do setor criativo e cultu-
ral melhora a imagem da cidade, atrai 
mais turistas e investimentos e tem 
fortes implicações em relação à inclu-
são social, aumento da formalidade e 
geração de empregos.

37
QUALIFICANDO A MÃO DE OBRA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: FGM / SECULT

Oferecer programas de mentoria e estágio para qualificar 
trabalhadores do setor cultural, em parceria com Museus, 
grupos de dança, música, teatro e outras organizações 
culturais e criativas, de forma a melhorar a qualidade do 
serviço oferecido pelo setor.

AÇÃO 37.1 Mentoria Cultural

Trabalhar com o Programa Boca de Brasa para executar um 
projeto-piloto de capacitação da mão de obra de alguns 
equipamentos municipais de cultura (museu, teatros 
e centros culturais) em parceria com as organizações 
responsáveis. A partir disso, estudar a viabilidade de 
replicar esses cursos para a população interessada.

AÇÃO 37.2 Projeto-Piloto no Boca de Brasa TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: FGM

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Realizar parcerias com cidades ao redor do mundo para 
compartilhamento de melhores práticas e promoção 
de eventos culturais (de música, gastronomia, moda e 
design).

AÇÃO 37.3 Fortalecimento do Intercâmbio Cultural TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: FGM

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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38
AUMENTO DA MÃO DE OBRA PARA TIC
Tipo: Programa

Estimular a capacitação da mão de obra local em TIC fomen-
tará um maior desenvolvimento econômico e gerará empre-
gos, além de potencializar o perfil tecnológico da cidade, 
diversificando assim sua economia. Além disso, aproveitar 
espaços empreendedores e colaborativos como o Hub Salva-
dor, garantindo a inclusão de grupos vulneráveis ou minoritá-
rios, tornará a cidade menos desigual e com uma economia 
mais inclusiva e resiliente.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS:

R-ladies, SENAI/CIMATEC, SENAC, 
Instituições de Ensino, Cubos.

REDE DE CIDADES:

Nova York, Los Angeles.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Uma mão de obra capacitada nas 
tecnologias de Inovação e Comuni-
cação atrai investimentos nacionais e 
internacionais, diversifica a economia, 
gera inovação e riqueza para a cidade, 
além de possibilitar a inclusão econô-
mica de grupos minoritários.

Contribuição: Arup/Estúdio+1 - Estudo 4

38
AUMENTO DA MÃO DE OBRA PARA TIC
Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

Desenvolver ações semestrais para inserção de mulheres 
jovens no mercado de tecnologia, inovação e ciência, por 
meio de cursos, oficinas, palestras e networking. 

Ação 38.1 Soteropolitanas 

Disponibilizar um espaço no Hub Salvador para que 
empresas e organizações ofereçam cursos de qualificação 
em Tecnologia de Informação e Comunicação gratuitos 
ou a preços acessíveis, para cidadãos de baixa renda.

Ação 38.2 Aulas no Hub Salvador TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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39
CAPACITAÇÃO NOS BAIRROS
Tipo: Política/Regulação

A qualificação da mão de obra de bairros periféricos e co-
munidades de baixa renda, de acordo com as habilidades de-
mandadas pelo mercado de trabalho, podem ser facilitadas 
através de parcerias com empresas locais e do estímulo à 
criação de negócios terceirizados na região. 

Ações voltadas para a ampliação de habilidades cognitivas 
e técnicas, capacitação e treinamentos atuam diretamen-
te em estresses crônicos relacionados à empregabilidade e 
equilíbrio de oportunidades para os cidadãos. A capacidade 
produtiva instalada e a mão de obra qualificada fortalecem 
as cadeias produtivas e atraem investimentos. Esta iniciativa 
apresenta ações para capacitação definidas de acordo com 
a necessidade das pessoas a serem treinadas e em função 
das demandas do mercado empregador e do ambiente de 
consumo.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cultura e Múltiplas Identidades

PARCEIROS:

Setor Privado, SENAC, FIEB, Escolas, 
SMED, SEBRAE, SEMTEL, SECIS.

REDE DE CIDADES:

Glasgow, Los Angeles, Nova York, 
Paris, Buenos Aires.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A qualificação da mão de obra de 
bairros periféricos e comunidades 
vulneráveis de acordo com as habili-
dades demandadas pelo mercado de 
trabalho diminui o desemprego e fa-
vorece a inovação e diversificação da 
economia. Além disso, a ação diminui 
a desigualdade social e favorece a in-
clusão social.Contribuição:  Fundação Avina/FOMIN – Estudo 1

 Arup/Estúdio+1 - Estudo 4

INICIATIVA 39
CAPACITAÇÃO NOS BAIRROS
Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SMED/ SEMTEL

Disponibilizar salas de aula de escolas, em horários que 
não estejam sendo utilizadas, para que empresas e orga-
nizações da região ofereçam cursos e treinamentos para 
capacitação de jovens e adultos nas habilidades necessá-
rias para suprir as vagas de trabalho abertas, garantindo 
empregabilidade após o curso.

Também, oferecer cursos e capacitações em parceria 
com empresas e organizações da região, para o desen-
volvimento dos seus fornecedores locais.

AÇÃO 39.1 Cursos de Capacitação em Escolas

Abrir um canal direto de comunicação para que empre-
sas e organizações possam sugerir e oferecer cursos pro-
fissionalizantes.

Aproximar as propostas pedagógicas dos cursos profis-
sionalizantes oferecidos aos jovens com os conhecimen-
tos e competências que o mercado de trabalho exige, 
construindo os cursos em conjunto com setores econô-
micos. 

Abrir espaço para que profissionais dos setores econô-
micos existentes em Salvador promovam aulas e cursos, 
para aumentar a taxa de empregabilidade da cidade e 
tornar a mão de obra mais qualificada.

AÇÃO 39.2 Estratégias de Engajamento do Setor
 Privado para Construção das Políticas de   
 Qualificação Profissional para Jovens

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SMED/ SEMTEL

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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39
CAPACITAÇÃO NOS BAIRROS
Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SEDUR

Criar um projeto de cursos e treinamentos gratuitos ou 
subsidiados para pequenas empresas do setor de pres-
tação de serviços. Cada programa deve ser específico 
para cada área – serviços jurídicos, hospitalidade, gestão 
financeira – e deve ser elaborado em conjunto com setor 
privado. 

O setor desempenha um papel importante para Salvador, 
pois representa um dos maiores subsetores de serviços 
em relação ao emprego e ao número de empresas.

AÇÃO 39.3 Cursos para Micro e Pequenos Negócios

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA
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As cidades inteligentes precisam combinar investimen-

tos em capital humano e social com tecnologias de in-

formação e comunicação que impulsionem o desenvol-

vimento econômico sustentável e a qualidade de vida. 

Este Pilar possui duas vertentes: uma voltada à eficiên-

cia e eficácia na prestação do serviço público e outra 

relacionada à administração pública como facilitador da 

inovação e empreendedorismo. Para as duas vertentes 

é preciso conhecer os dados e identificar lacunas. As-

sim, torna-se essencial aprimorar a integração dos da-

dos, a comunicação e o compartilhamento de conheci-

mento. O uso adequado do conhecimento é base para 

uma governança inovadora, que deve utilizar dados co-

letados pela sociedade para pautar os processos de to-

mada de decisão. Desde 2015 foi implementado o pro-

grama Ouvindo Nosso Bairro, com o objetivo de escutar 

as necessidades e demandas de cada bairro. Em 2017, 

o exercício de escuta passou a ser registrado por meio 

eletrônico através de website e aplicativo do programa 

no celular. A integração com a comunidade também é 

feito pelo Fala Salvador, uma central de atendimentos 

para o cidadão e relacionamento com o Sistema Munici-

pal de Ouvidorias. As iniciativas deste Pilar visam tornar 

a governança da informação mais inclusiva, robusta e 

segura, partindo do pressuposto de que é fundamental 

que as decisões governamentais também sejam toma-

das a partir do processamento de bases de dados, pro-

duzidas e compartilhadas com a sociedade. Os objeti-

vos deste Pilar são: 

1.  Adotar uma política forte em tecnologia com 

padrões e processos que permitam conhecer a 

cidade, facilitando o planejamento integrado e 

assertividade das ações futuras;

2.  Prestar serviços de maneira inclusiva, inovado-

ra e integrada através de uma gestão de dados 

transparente e eficiente.
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OBJETIVO 1

Adotar uma política 

forte em tecnologia com 

padrões e processos 

que permitam conhecer 

a cidade, facilitando o 

planejamento integrado 

e assertividade das ações 

futuras 

Ter diretrizes e definições claras são premissas 

para a evolução estruturada de qualquer temá-

tica e não poderia ser diferente para as ques-

tões que englobam o ambiente tecnológico da 

Prefeitura. Evidências mostram que as cidades 

inteligentes vêm aprimorando a oferta de servi-

ços aos cidadãos e criando ações eficientes por 

meio da utilização de dados a fim de modelar, 

simular e prever cenários que podem permitir 

um melhor planejamento e tomadas de decisões 

assertivas.
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40
BASE ÚNICA DE DADOS
Tipo: Política/Regulação

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Transformação Urbana Sustentável

REDE DE CIDADES:

Biblos, Los Angeles.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Utilização de base única capaz de integrar as informa-
ções e fundamentar decisões administrativas de longo 
prazo.

RESPONSÁVEIS: 

SEMGE

PARCEIROS: 

SEFAZ, CODESAL, FMLF, COGEL, 
demais órgãos da PMS, Ordnance 
Survey International.

Implantar uma infraestrutura de dados geoespaciais e o as-
sentamento de uma cultura de compartilhamento de dados, 
por meio da implementação de boas práticas de governança, 
tendo o objetivo de dotar o município de um sistema de in-
formações interativo e dinâmico, articulado ao planejamento 
da cidade, integrado ao conjunto dos órgãos da administra-
ção municipal e acessível aos usuários internos e externos.

O sistema será gerido pelos princípios da transparência, au-
tonomia, neutralidade na utilização e disseminação de infor-
mações, além de garantir segurança, preservação e fidelidade 
dos dados registrados, possibilitando a sua atualização e dis-
ponibilização online das diversas bases temáticas da prefei-
tura. 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Contribuição: Ordnance Survey International – Estudo 10

INSPIRAÇÃO
Atenas, Grécia
A cidade de Atenas pretende alcançar uma governança efetiva e eficiente, além de comunicar e 
colaborar melhor com os seus cidadãos por meio da formulação de políticas orientadas por dados e 
responsividade. Seis ações organizam a iniciativa, são elas: Repositório Digital, Plano de Ação para 
Transparência e Prestação de Contas, Calendário de Trabalho Público, Plataforma de Controle de 
Combustível e Sistema de Monitoramento de Descarte Inteligente, Identidade das Árvores, Indica-

dores de Resiliência Urbana.
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@Resilient Athens

Athens 
Resilience Strategy 
for 2030

Redefining the city
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41
BANCO DE PROJETOS TIC
Tipo: Programa

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

REDE DE CIDADES:

Bristol

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Redução de custos de transação na tomada de de-
cisões e sinergias de ganhos em diversas frentes de 
trabalho.

RESPONSÁVEIS: 

SEMGE

PARCEIROS: 

Órgãos da PMS.

Otimizar os recursos financeiros, humanos e materiais munici-
pais, por meio da reunião de diversas iniciativas estratégicas 
que dialogam com a temática de TIC num banco de projetos.
Essa iniciativa contribui com a tomada de decisão da ges-
tão municipal, a partir da implantação de um grupo de traba-
lho, instância do Comitê Municipal de Tecnologia e Inovação, 
considerando a necessidade de convergência de iniciativas, 
ações, políticas de tecnologia e de inovação, bem como do 
compartilhamento de conhecimento e de experiências inova-
doras e tecnológicas no município, garantindo a efetividade 
das ações de maneira transversal. 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO 
Tipo: Política/Regulação

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

REDE DE CIDADES:

Atenas

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Geração de informações com maior rapidez e clareza 
para uma gestão municipal mais eficiente.

RESPONSÁVEIS: 

SEMGE

PARCEIROS: 

Órgãos e entidades municipais

Implantar uma melhor gestão urbana e promover o uso ade-
quado da tecnologia da informação e comunicação na Prefei-
tura. A iniciativa permitirá, aos órgãos e entidades municipais, 
um maior acesso a softwares e informações gerenciais, as-
segurando mais qualidade na oferta de serviços ao cidadão. 
Dentre as principais linhas de ação podemos destacar duas 
grandes iniciativas: (1) integrar as plataformas operacionais 
dos órgãos e entidades, disponibilizando acesso aos softwa-
res, serviços e acessibilidade por meio de qualquer tipo de 
equipamento e (2) disponibilizar um ambiente de acesso ao 
cidadão.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 42
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SALVADOR CONECTADA 
Tipo: Plano

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Boston

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Contribui para a propagação do conhecimento, poten-
cializa a educação e moderniza as formas de ensino, 
favorece a comunicação, inclusão digital e social, bem 
como o incremento das atividades econômicas e de-
senvolvimento social.

RESPONSÁVEIS: 

SEMGE

PARCEIROS: 

Órgãos da PMS.

Desenvolver o Plano Diretor de Tecnologia para o município 
e tornar a infraestrutura de tecnologia e a comunicação da 
Prefeitura mais resiliente, sustentável e segura, com a criação 
de mil novos pontos de acesso à internet em 700 prédios 
públicos e 300 locais de convivência, como praças, parques 
e orlas, além de escolas e unidades básicas de saúde. A ideia 
é, a partir deste projeto, implantar o Wi-Fi social e utilizá-lo 
como instrumento de inclusão e também como ferramenta 
de propagação de campanhas e ações. 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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OBJETIVO 2

Prestar serviços de 

maneira inclusiva, 

inovadora e integrada 

através de uma gestão 

de dados transparente e 

eficiente 

A prestação de serviços deve ser atrelada a pla-

taforma de relacionamento com o cidadão que, 

através de seus multicanais de atendimento pos-

sa gerenciar demandas, aumentar a oferta de ser-

viços integrados e ampliar  a interação entre o 

poder público e o cidadão. Para atender a essas 

necessidades, a administração pública precisa 

direcionar o foco para as inovações e construir 

uma infraestrutura dinâmica. Além da melhoria 

na prestação do serviço em si, sua oferta através 

de sistemas integrados torna a gestão mais trans-

parente e auxilia no controle de fraudes e desvios 

no sistema público, contribuindo, assim, para a 

elevação da posição de Salvador no ranking da 

Escala Brasil Transparente (EBT)4. 

3 Ranking do Ministério da Transparência e Controla-

doria Geral da União (CGU), cuja meta do Município 

é ocupar uma das cinco primeiras posições entre as 

capitais nacionais até ano de 2020.
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44
SALVADOR NA PALMA DA MÃO 
Tipo: Programa

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Facilita o acesso a vários serviços do âmbito municipal 
e promove uma melhor interação entre o poder públi-
co e o cidadão.

RESPONSÁVEIS: 

SEMGE

PARCEIROS: 

Órgãos da PMS.

Oferecer facilidade e agilidade na prestação de serviços onli-
ne ao cidadão, através de um novo canal de atendimento mo-
bile. Integrada aos diversos sistemas e aplicativos de serviços 
da Prefeitura, a ação permitirá a identificação digital única 
de cada cidadão. Além de uma solução mobile, um mode-
lo de plataforma de relacionamento, com a integração dos 
multicanais de comunicação numa base de dados unificada, 
com processos de trabalho simplificados, oferecendo à ges-
tão municipal condições para proporcionar um atendimento 
de excelência das demandas do cidadão de maneira remota, 
ao mesmo tempo em que gera informações importantes para 
melhor administrar a cidade. 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 45
SALVADOR TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
Tipo: Política/Regulação

O acesso às receitas públicas permite que o cidadão acom-
panhe e fiscalize a utilização dos recursos públicos e entenda 
as opções de investimento da administração, aprovando ou 
não suas decisões.

A transparência na gestão pública é uma das ferramentas 
mais eficazes dos cidadãos no combate à corrupção. Sua 
ideia é fruto da disseminação na sociedade da cultura do 
acesso, impulsionada pela Lei de Acesso à Informação (LAI), 
que é considerada um dos maiores esforços para a efetivação 
da disseminação de dados do governo e conscientização dos 
seus agentes de que toda informação pública é de proprieda-
de do cidadão, cabendo ao Estado disponibilizá-la.  

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS:

CGM, OGM, SMED.

REDE DE CIDADES:

Roma, Santa Fé.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Oferece dados e informações que 
permitem à população colaborar e 
participar ativamente da gestão e do 
controle das ações de seus gestores, 
e a consequente responsabilização 
por seus atos. 

DESCRIÇÃO:
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INICIATIVA 45
SALVADOR TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: GAPB

Disponibilizar o acesso às informações municipais, de for-
ma tempestiva e efetiva, por meio da reestruturação do 
Portal Transparência Salvador. Além de atender à legisla-
ção na área de transparência pública, a iniciativa propor-
ciona uma melhoria no relacionamento com o cidadão e 
amplia os canais de acesso às informações de Salvador 
com a reestruturação do Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informação ao Cidadão (e-SIC) e a implementação de 
um aplicativo mobile.

Ação 45.1 Transparência Salvador

Desenvolver ações educativas com os alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental, abrangendo todas as Gerências 
Regionais de Educação do município, a fim de formar 
cidadãos conscientes da importância da transparência 
pública como ferramenta de controle social. As ações 
envolvem a atualização, publicação e distribuição nas 
escolas da cartilha “A Cidade somos nós”; realização de 
ações educativas de valorização da transparência com 
os alunos; realização de um concurso de redação com 
a premiação dos alunos ganhadores e a publicação das 
redações vencedoras.

AÇÃO 45.2 A Cidade Somos Nós TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CGM

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

45
SALVADOR TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
Tipo: Política/Regulação

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: GAPB

Engajar a população de Salvador na priorização de inicia-
tivas da Prefeitura para cada bairro. Para tanto, será reali-
zada uma campanha de divulgação e sensibilização do ci-
dadão para participar do programa. O programa também 
pretende ampliar ainda mais a participação popular na 
gestão da Prefeitura, realizando ciclo de reuniões e atra-
vés de ações como a criação de um website e um aplica-
tivo para a votação online das obras a serem executadas.

AÇÃO 45.3 Ouvindo Nosso Bairro

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Monitorar as despesas públicas, antecipando situações 
de inconformidade para a prevenção e soluções, bem 
como proporcionar acesso a informações detalhadas e 
consolidadas sobre a qualidade dos gastos municipais, 
visando à identificação de áreas prioritárias para o acom-
panhamento. A ideia é desenvolver mecanismos para ga-
rantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte e 
prevenir desvios de recursos.

AÇÃO 45.4 Observatório da Despesa Pública Municipal TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CGM

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA

Tornar mais eficiente o controle da despesa pública, com 
a identificação de situações de inconformidade, e possi-
bilitar mais agilidade no atendimento às recomendações 
da Controladoria Geral do Município. Para esse fim, será 
necessário definir um modelo de gestão de riscos a ser 
implementado e desenhar abordagens de mitigação de 
riscos orçamentários e contábeis. 

Ação 45.5: Gestão de Risco da Despesa TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CGM

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

OB
JE

TIV
O 

2

OB
JE

TIV
O 

2
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Salvador viveu nas últimas décadas um crescimento 

populacional acelerado, que gerou uma expansão 

urbana sem planejamento suficiente que atendesse a 

tal demanda. O resultado dessa ocupação desordenada 

impactou e impacta a cidade em todos os aspectos, 

principalmente o ambiental, com o aniquilamento de 

diversas áreas verdes. Todo esse contexto acabou 

tornando Salvador mais vulnerável aos problemas 

atuais e futuros que são acentuados pelas mudanças 

climáticas, como é o caso das ilhas de calor, poluição do 

ar e o risco de deslizamentos e inundações. 

Assim, é preciso começar a integrar as discussões 

sobre mobilidade urbana, acesso aos serviços públicos 

básicos, direito à moradia, acesso à água potável e 

saneamento ambiental, disposição adequada dos 

resíduos sólidos e preservação do meio ambiente. Uma 

transformação urbana sustentável visa então construir 

um novo modelo de desenvolvimento: mais sustentável, 

dinâmico e para as pessoas, que promova um ambiente 

urbano cada vez mais conectado, inclusivo e verde. As 

iniciativas deste Pilar tem os seguintes objetivos: 

1.  Preparar a cidade para as mudanças climáti-

cas, dotando-a de mecanismos de adaptação 

e mitigação dos riscos ambientais em prol do 

bem estar da população;

2.  Criar formas de desenvolvimento inovadoras, 

valorizando os ativos ambientais da cidade;

3.  Promover a transformação da cidade de modo 

sustentável, através de um olhar multidiscipli-

nar.
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OBJETIVO 1

Preparar a cidade para 

as mudanças climáticas, 

dotando-a de mecanismos 

de adaptação e mitigação 

dos riscos ambientais 

em prol do bem-estar da 

população

Salvador já possui inventário de emissões de ga-

ses de efeito estufa e é signatária do Compacto 

de Prefeitos pelo Clima, acordo internacional 

que governos locais assinaram para combater as 

mudanças climáticas. Assim, a cidade assumiu 

um compromisso de desenvolver um conjunto 

de iniciativas resilientes, com o objetivo de re-

duzir os efeitos e se adaptar a essas mudanças 

de maneira efetiva. Para construir a resiliência 

às mudanças climáticas, é preciso estudar o con-

texto local da cidade – geográfico, econômico 

e social, criar parcerias com os diversos atores, 

identificar prioridades e potenciais oportunida-

des. 
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46
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
Tipo: Plano

O papel de Salvador na agenda climática é relevante em es-
cala mundial, regional e local. As ações desta iniciativa obje-
tivam:

1) Integrar as questões relacionadas com alterações climáti-
cas ao desenvolvimento econômico e social do município;

2) Buscar formas equitativas para redução de emissões de 
GEE;

3) Criar conhecimento sobre benefícios econômicos, ambien-
tais e sociais;

4) Incluir o equilíbrio climático nas intervenções urbanas. 

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Salvador Informada e Governança 
Inovadora

PARCEIROS:

SECULT, BID, C40, ProAdapta, 
Ministério do Meio Ambiente, GIZ.

REDE DE CIDADES:

Nova Orleans, Pittsburgh, Amman, 
Bristol, Santa Fé, Nova York, Paris.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Criação de ativos e mecanismos que 
auxiliem no processo de adaptação 
aos impactos das mudanças climáti-
cas e de mitigação das fontes agra-
vantes do problema.

INICIATIVA 46
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Tipo: Plano

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

Construir o PMAMC, com o objetivo de promover a adap-
tação da cidade e de seus habitantes aos efeitos da mu-

dança climática e mitigação de sua fonte. 

AÇÃO 46.1  Plano de Mitigação e Adaptação às 
 Mudanças Climáticas (PMAMC)

Criar painel para discutir a mudança climática, seus efei-
tos e necessidades de iniciativas para adaptação e miti-
gação, sugerindo maneiras de combater os problemas e 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Sal-
vador. O painel envolverá encontros presenciais anuais ou 
bianuais, além de uma plataforma online para interação 
dos especialistas locais.

AÇÃO 46.2 Painel da Mudança do Clima TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Desenvolver uma plataforma online para mapeamento e 
monitoramento das ilhas de calor da cidade, de forma a 
auxiliar a administração pública com relação à adaptação 
aos efeitos da mudança climática.

AÇÃO 46.3 Plataforma Ilhas de calor TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

OB
JE

TIV
O 

1

OB
JE

TIV
O 

1
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47
SALVADOR NA PREVENÇÃO DE RISCOS                                                 
Tipo: Programa

Para prevenir, evitar e minimizar as consequências de even-
tos desastrosos como alagamentos, desmoronamentos e 
deslizamentos de terra, a Defesa Civil de Salvador realiza di-
versas atividades com a participação da comunidade local.

Esta iniciativa apresenta uma série de ações que precisam 
ser continuamente ampliadas e fortalecidas, de forma a pro-
porcionar maior segurança e bem estar para a população das 
áreas vulneráveis da cidade.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada,
Salvador Informada e Governança 
Inovadora

PARCEIROS:

SEMPS, SEMAN, DESAL, 
LIMPURB, GCM, SECIS, SEMGE, 
TRANSALVADOR, SUCOP, SEMOP, 
SEDUR.

REDE DE CIDADES:

Panamá, Boston, Montevideo, Cidade 
do México.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Combate aos principais choques de-
correntes do impacto da mudança cli-
mática em Salvador, o deslizamento 
de terra, inundações e alagamentos, 
que atinge majoritariamente as co-
munidades mais precárias.

INICIATIVA 47
SALVADOR NA PREVENÇÃO DE RISCOS
Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

Ampliar a aplicação de geomantas em encostas com ris-
co de deslizamento, impermeabilizando o talude e ero-
sões superficiais, evitando assim a absorção de água da 
chuva e o possível risco de deslizamento. Inovadora no 
país, a técnica de proteção de encosta é formada por um 
composto de PVC e geotêxtil, com cobertura de arga-
massa jateada.

AÇÃO 47.1 Aplicação de Geomantas

CONTÍNUA

Intensificar as atividades da Defesa Civil do mês de março 
até junho, período de maior incidência de chuvas na cida-
de e, portanto, de maior probabilidade de deslizamentos. 
A ampliação dessa operação visa garantir a segurança da 

população, preservando vidas e prevenindo desastres.

AÇÃO 47.2 Operação Chuva TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

CONTÍNUA

Expandir o sistema de monitoramento e alerta de Salva-
dor. Hoje a cidade conta com 38 pluviômetros, sete sis-
temas de alerta e alarme e oito sirenes que monitoram 
comunidades localizadas em regiões passíveis de aciden-
tes. Este sistema trabalha com tecnologia de ponta na 
montagem da rede que integra os moradores por meio 
de mensagem instantânea (SMS), informando-os do ris-
co iminente. O gerenciamento é realizado pelo Centro 
de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), 
dotado de modernos equipamentos de monitoramento e 
acompanhamento das condições do tempo e alerta das 
situações que possam causar risco à população.

AÇÃO 47.3  Expansão do Sistema de Monitoramento e   
 Alerta de Riscos

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

CONTÍNUA

OB
JE

TIV
O 

1

OB
JE

TIV
O 

1
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INICIATIVA 47
SALVADOR NA PREVENÇÃO DE RISCOS
Tipo: Programa

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

Realizar simulados de evacuação em áreas de risco, com 
participação das comunidades da região. O objetivo dos 
simulados é demonstrar para a população como se com-
portar num episódio de risco, seja de alagamento ou des-
lizamento de terra.

AÇÃO 47.4  Simulados de Evacuação em Comunidades
 Vulneráveis

CONTÍNUA

Expandir o projeto dos NUPDECs, que tem como um dos 
objetivos melhorar a percepção dos fatores de riscos pre-
sentes nas áreas de encostas e vales, informando e ca-
pacitando a população local, para contribuir com a redu-
ção das ocorrências de desastres e suas consequências. 
Além da implantação de novos NUPDECs, a Defesa Civil 
trabalha no fortalecimento desses núcleos, para garantir 
a continuação do engajamento da comunidade ao longo 
do tempo. 

AÇÃO 47.5  Expansão dos Núcleos de Proteção e Defesa
 Civil  (NUPDECs)

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

CONTÍNUA

Partilhar conhecimentos sobre ações preventivas com 
crianças de escolas municipais, relacionadas à minimiza-
ção de desastres. Essas ações educativas ocorrem tanto 
no interior das escolas quanto na comunidade local, me-
diante ações com princípios educativos, visando melho-
rar a qualidade de vida dos moradores.

AÇÃO 47.6 Defesa Civil nas Escolas (PDCE ) TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

CONTÍNUA

47
SALVADOR NA PREVENÇÃO DE RISCOS
Tipo: Programa

Identificar os riscos existentes através de visita a campo 
em áreas sujeitas a deslizamentos e alagamentos e elabo-
rar relatórios e mapas da área. O objetivo dessa análise é 
subsidiar a tomada de decisões pela administração, iden-
tificando necessidades de intervenção.

AÇÃO 47.9 Mapeamento das Áreas de Risco TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

CONTÍNUA

Identificar e georreferenciar os imóveis com risco de de-
sabamento, cujos proprietários poderão aderir ao “Pro-
jeto Revitalizar”, ação do Programa “Salvador 360”, que 
pretende requalificar imóveis antigos tombados ou não, 
não só para evitar desabamentos, mas principalmente 
para gerar ocupações de trabalho e renda no local.

AÇÃO 47.8 Projeto Casarões TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

CONTÍNUA

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: CODESAL

Capacitar voluntários das comunidades para atuar na re-
dução de riscos de acidentes na região em que vivem. 
Após capacitação, os cidadãos são capazes de reconhe-
cer situações de risco, e podem comunicar aos órgãos 
municipais todas as ocorrências, através do aplicativo 
“Fala Salvador”, de forma imediata. 

AÇÃO 47.7 Projeto Mobiliza

CONTÍNUA

OB
JE

TIV
O 

1

OB
JE

TIV
O 

1
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48
TELHADOS SUSTENTÁVEIS
Tipo: Programa

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Telhados sustentáveis promovem o bem estar social, 
já que mitigam as ilhas de calor experimentadas em 
grandes centros urbanos.

RESPONSÁVEIS: 

SECIS

Estimular a adoção de telhados verdes a partir da instalação 
deste modelo nos prédios públicos municipais e associando 
aos benefícios fiscais do IPTU verde e IPTU amarelo.
O uso de vegetação no teto de edificações é uma excelente 
opção para a reflexão do calor, promover sombra e ajudar 
na umidade do ar devido à evapotranspiração das plantas. 
Essa alternativa também reduz o calor que alcança o interior 
do edifício, reduzindo gastos de energia com aquecimento 
e resfriamento, absorve a água das chuvas, reduz o nível de 
ruído urbano e o nível de poluentes, promovendo melhoria na 
qualidade do ar, além de amenizar a temperatura local. 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Paris, Buenos Aires.

PARCEIROS: 

FMLF, Repowering London.

OB
JE

TIV
O 

1
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OBJETIVO 2

Criar formas de 

desenvolvimento 

inovadoras, valorizando 

os ativos ambientais da 

cidade

Com variadas formações florestais, restingas, 

manguezais e cortada por diversos rios, o bioma 

da Mata Atlântica é recordista mundial em bio-

diversidade. Como Salvador está completamente 

inserida na Mata Atlântica, o desenvolvimento ur-

bano da cidade precisa caminhar lado a lado com 

a recuperação deste bioma, valorizando, expan-

dindo e estimulando a responsabilidade ambien-

tal em todos os cidadãos. 
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49
SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA                                                 
Tipo: Programa

O Programa Salvador Capital da Mata Atlântica busca articu-
lar diversas iniciativas integrando ações e transformando es-
paços públicos e institucionais de forma a propiciar o desen-
volvimento integrado à sustentabilidade da Mata Atlântica, 
com especial objetivo de implantar fisicamente os parques 
do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural – SAVAM, 
integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano atu-
al, Lei 9.069/2016, integrante de uma estratégia de resiliência 
climática de comunidades.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS:

SEINFRA, FMLF, BID, SUCOP

REDE DE CIDADES:

Melbourne, Roma, Nova York.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A recuperação do bioma da Mata 
Atlântica por meio de parques e plan-
tios pela cidade promove o engaja-
mento das comunidades, melhora a 
qualidade de vida das pessoas e es-
timula a ocupação dos espaços pú-
blicos, promovendo uma cidade cada 
vez mais harmônica e sadia.

INICIATIVA 49
SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA
Tipo: Programa

Requalificar o Jardim Botânico, com foco no resgate e 
preservação da Mata Atlântica, integrando a natureza com 
a comunidade urbana de forma equilibrada e consciente. 
A estrutura contará com uma cobertura aberta ao 
público, um espaço etnobotânico para o resgate e cultivo 
de espécies nativas deste bioma utilizadas em cultos 
indígenas e afro-brasileiros, uma galeria em meio à mata, 
com exposições de arte contemporânea, e a ampliação 
do herbário.

AÇÃO 49.1  Requalificação do Jardim Botânico de 
 Salvador

Elaborar o PCRMA com a participação de organizações da 
sociedade civil – ferramenta estratégica para a ampliação 
de ações de conservação da Mata Atlântica em Salvador, 
sendo fundamental ao desenvolvimento sustentável da 
cidade. O documento também imprime maior eficiência 
às dinâmicas socioambientais de conservação do 
patrimônio ambiental do município.

AÇÃO 49.2  Plano Municipal de Conservação e 
 Recuperação da Mata Atlântica (PCRMA)

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

OB
JE

TIV
O 

2

OB
JE

TIV
O 

2
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Criar local de produção de vivência prática e teórica sobre 
arborização urbana e jardinagem de espécies nativas da 
Mata Atlântica no Horto Municipal de Salvador, em Monte 
Serrat. O projeto envolve a criação de salas de aula 
para cursos e uma biblioteca especializada no manejo, 
cultivo e paisagismo com espécies nativas, um viveiro, 
um espaço para produção de mudas e outro multiuso 
para fins culturais, uma praça central para apresentação 
de música, além de um mirante com vista para a Baía de 
Todos os Santos.

AÇÃO 49.3 Centro de Interpretação da Mata Atlântica TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 49
SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA
Tipo: Programa

Realizar campanha de mídia com panfletos, vídeos 
e um show de lançamento, que terá como objetivo a 
convocação ao engajamento do cidadão adotando 
árvores plantadas em seu bairro, desde seu plantio até 
o cuidado.

AÇÃO 49.4 Vem me Regar TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Circular pela cidade com um veículo com teto verde e 
carregado de mudas de árvores, terra vegetal e adubo, 
a fim de mobilizar a cidade e plantar árvores com a 
participação da comunidade. Além disso, a Caravana 
pode distribuir manuais sobre plantio e materiais sobre 
sustentabilidade.

AÇÃO 49.5 Caravana da Mata Atlântica TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CONTÍNUA

INICIATIVA 49
SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA
Tipo: Programa

Criar um berçário da vida marinha, preservando o 
patrimônio cultural e potencializando o ecoturismo da 
área. Localizada entre o Forte de Santo Antônio e o Forte 
de Santa Maria, o parque deve regular as atividades de 
recreação e lazer, bem como as atividades econômicas 
realizadas na poligonal e em seu entorno – mergulho, 
circulação de embarcações, a pesca e as festas que 
ocorrem na área que resultam em despejos prejudiciais à 
fauna e aos ecossistemas locais.

AÇÃO 49.6 Parque Marinho da Barra

Criar uma plataforma web/mobile de georreferenciamento 
aberta, para catalogação e acompanhamento dos plantios 
na cidade de Salvador, tanto realizados pela prefeitura 
quanto pelos cidadãos.

AÇÃO 49.7 Minha Árvore

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS e SUCOP

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CONTÍNUA

Reflorestar um antigo depósito a céu aberto que abrigava 
todo o lixo produzido por Salvador, que esteve ativo por 
30 anos. O projeto prevê o plantio de 20.000 árvores de 
espécies nativas do bioma Mata Atlântica com técnicas 
de recomposição florestal e manejo do solo.

AÇÃO 49.8  Restauração Florestal do Lixão de 
 Canabrava

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

OB
JE

TIV
O 

2

OB
JE

TIV
O 

2
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Certificar edificações que investirem em tecnologias 
sustentáveis em seus projetos de construção ou reforma. 
A aplicação dessas tecnologias soma pontos e esses 
pontos geram desconto no IPTU (Imposto sobre a 
Propriedade Predial Urbana) daquele edifício.

AÇÃO 49.9 IPTU Verde TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

INICIATIVA 49
SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA
Tipo: Programa

Implantar áreas florestais ligando espaços afetados pela 
atividade humana para a conservação da biodiversidade. 
Os Corredores Ecológicos visam mitigar os efeitos da 
fragmentação dos ecossistemas promovendo a ligação 
entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar 
o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o 
aumento da cobertura vegetal.

AÇÃO 49.10 Corredores Verdes Ecológicos TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

CONTÍNUA

Introduzir aves, borboletas e outros insetos em parques e 
praças da cidade, de forma a estimular a biodiversidade 
local e o envolvimento da comunidade.

AÇÃO 49.11 Biodiversidade em Parques e Praças TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 49
SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA
Tipo: Programa

Criação do “Parque dos Ventos”, que será localizado 
dentro da área do Antigo Aeroclube, em uma área 
aproximada de 86.500 m2. Seu conceito é baseado no 
convívio social, lazer, recreação e prática dos esportes 
radicais. Tudo isso alinhado à preservação e valorização 
da natureza, em especial do bioma restinga, onde serão 
mantidos os morros já existentes e criadas áreas temáticas

AÇÃO 49.12 Parque dos Ventos

Criar o Parque Ecológico do Vale Encantado, visando a 
preservação do bioma existente bem como a integração 
entre natureza e comunidade. Com cerca de 713.267 m2, o 
local é um remanescente de Mata Atlântica na cidade, e é 
composto pelas nascentes dos rios Passa Vaca e córregos 
perenes e afluentes do rio Trobogi, sendo considerada 
a maior área de drenagem ainda natural da Cidade de 
Salvador. 

AÇÃO 49.13 Parque Ecológico do Vale Encantado

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS e SUCOP

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Requalificar a Lagoa dos Pássaros, que integra um antigo 
ecossistema de dunas existente no entorno. O projeto 
envolve a recuperação da lagoa e pista de caminhada, 
instalação de píer, espaços para piquenique e para 
apresentações de capoeira, praça de esportes com 
parque infantil, aparelhos para musculação e ginástica, 
além de paraciclos e estacionamento.

AÇÃO 49.14 Parque Lagoa dos Pássaros

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS e SUCOP

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS e SUCOP

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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INICIATIVA 49
SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA
Tipo: Programa

AÇÃO 49.15 Estação Ecológica da Ilha dos Frades TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS e SUCOP

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
Implantar em uma das ilhas do território municipal, a 
Estação Ecológica Ilha dos Frades. Com uma área total 
de 1.621.790,94 m2, abrangerá um espaço privilegiado de 
conservação da Mata Atlântica e um posto avançado de 
resgate de animais marinhos para a região.

SALVADOR CAPITAL DA MATA ATLÂNTICA
Tipo: Programa
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INICIATIVA 50
PROJETO RIO CAMARAJIPE                                            
Tipo: Projeto

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A proposta de requalificação deste espaço tornará a 
região mais atrativa, aumentando as taxas de áreas 
verdes qualificadas da cidade e promovendo melhor 
qualidade de vida aos soteropolitanos.

Os rios urbanos tem um grande potencial de se tornar es-
paços públicos na cidade, porém, atualmente, estima-se que 
80% dos rios de Salvador estão poluídos, como é o caso do 
rio Camarajipe, localizado no bairro do Costa Azul. A requa-
lificação urbana deste rio tem como objetivo promover qua-
lidade de vida e recuperação urbano-ambiental em uma área 
fragilizada, mas com grande potencial de conexão urbana.  

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Santiago do Chile, Los Angeles.

PARCEIROS: 

SECIS FMLF, 100RC, SEINFRA, Casa 
Civil.

AUTORIA: 

Urban Recycle 

INICIATIVA 51
PROJETO VALE DAS PEDRINHAS                                          
Tipo: Projeto

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A intervenção estimula a função principal de um rio, 
ajudando no microclima da cidade e preservando sua 
biosfera. Além disso, promove a utilização de espaços 
públicos, aumentando a qualidade de vida da popu-
lação.

Promover uma requalificação urbana da Avenida Vale das 
Pedrinhas e da Rua Raimundo Viana, no bairro de Santa Cruz. 
O projeto, além de incentivar uma melhor qualidade de vida 
da região, promove uma regeneração urbana e ambiental em 
uma área frágil da cidade, atravessada pelo rio Lucaia, quase 
desprovido de serviços e infraestrutura urbana.

O projeto envolve a recuperação do rio, a criação de espaços 
públicos no seu entorno e a requalificação urbana de vias e 
passeios.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Santiago do Chile, Los Angeles.

PARCEIROS: 

SECIS FMLF, 100RC, SEINFRA, Casa

Civil.

AUTORIA: 

Urban Recycle 
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52
SALVADOR SOLAR                                            
Tipo: Programa

O Programa Salvador Solar visa posicionar a cidade na van-
guarda de políticas públicas de incentivo à produção e uso da 
energia. Para tal, uma série de ações fará parte do programa, 
sendo o objetivo majoritário a comunicação e complementa-
ção das medidas, abrangendo todos os ciclos de geração e 
consumo da energia solar fotovoltaica.

O Programa inclui ações para identificar o potencial energé-
tico existente através de mapeamento de áreas para instala-
ção de painéis solares, para incentivar o uso por partes das 
empresas e dos cidadãos, e para desenvolver a capacidade 
técnica da mão de obra local.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Cidade Informada e Governança 
Inovadora

PARCEIROS:

SEBRAE, Neoenergia, SEFAZ, FMLF, 
SEMTEL, SEDUR, Repowering 
London.

REDE DE CIDADES:

Roterdã

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O incentivo à energia solar por parte 
do poder público tem um papel im-
portante no desenvolvimento susten-
tável da cidade de Salvador. O pro-
jeto estimula a geração de empregos 
na área, diminui a necessidade de 
utilização de usinas termoelétricas 
e estimula a utilização de uma fonte 
inesgotável e renovável como fonte 
de energia. 

INICIATIVA 52
SALVADOR SOLAR
Tipo: Programa

Mapear o potencial solar dos telhados da cidade, 
proporcionando a criação de um banco de dados público 
para que qualquer cidadão consiga identificar o potencial 
energético que sua edificação possui.

AÇÃO 52.1 Mapa Solar

Incentivar a atração de novas empresas do setor a partir 
da desburocratização e desoneração tributária, além de 
impulsionar a geração e o desenvolvimento de energia 
solar fotovoltaica por meio de incentivos fiscais.

AÇÃO 52.2 Incentivo à Energia Solar

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Promover a capacitação de mão de obra local, para atuar 
no desenvolvimento de projeto, instalação e manutenção 
de sistemas fotovoltaicos em Salvador.

AÇÃO 52.3 Capacitação Técnica em Energia Solar TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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INICIATIVA 52
SALVADOR SOLAR
Tipo: Programa

Incentivar proprietários de casas e condomínios a 
implantarem o sistema de geração de energia solar 
fotovoltaica, por meio de descontos no IPTU (Imposto 
sobre a Propriedade Predial Urbana). A certificação 
concederá descontos de até 10%, dependendo da 
produção e do consumo de energia de cada residência.

AÇÃO 52.4 IPTU Amarelo TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CONTÍNUA

Instalar, por meio de parceria com a iniciativa privada, 
painéis fotovoltaicos em prédios públicos, buscando uma 
geração significativa de energia.

AÇÃO 52.5 Prefeitura Renovável TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 53
CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL                                        
Tipo: Programa

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Ao longo dos anos, a Certificação Bandeira Azul tornou-
-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reco-
nhecido, estimulando assim o turismo local e a preocu-
pação ambiental a nível local, regional e internacional.

Certificar as praias de Ipitanga, Flamengo e Stella Mares com 
o selo Bandeira Azul que reconhece praias urbanas e mari-
nhas do mundo inteiro que obedecem a critérios socioam-
bientais que as caracterizem como próprias para banho. 
O objetivo da ação é potencializar a conscientização para 
proteger ambientes costeiros e marinhos dessas áreas. Serão 
desenvolvidas atividades educativas e acompanhamentos 
técnicos, de forma a manter íntegro o patrimônio natural, a 
qualidade da água e uma gestão ambiental eficiente.
 

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

PARCEIROS: 

SECULT

responsável: 

SECIS
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OBJETIVO 3

Promover a transformação 
da cidade de modo 
sustentável, através de um 
olhar multidisciplinar

Para repensar a cidade em termos de mobilidade e 

infraestrutura, é preciso considerar as desigualda-

des socioespaciais existentes, de forma a garan-

tir o acesso à cidade e seus serviços de maneira 

democrática. A cidade de Salvador vem passando 

por uma reestruturação do seu transporte público, 

com a implantação do metrô, o Plano de Mobilida-

de Sustentável (PlanMob) e o projeto do BRT. Po-

rém ainda é preciso investir em novos modais de 

transporte e melhorar a microacessibilidade dos 

cidadãos, que enfrentam dificuldades ao caminhar 

em regiões de relevo acidentado. 

Em relação a ocupações irregulares, a população 

mais vulnerável sofre diariamente com a neces-

sidade de longos deslocamentos para o traba-

lho e para o atendimento de consumo de bens 

e serviços. Tais áreas são as que menos dispõem 

de infraestrutura de serviços e de lazer. Embora 

possuam equipamentos de educação e saúde, es-

sas regiões ainda são cenários de exclusão social. 

O desafio para essas ocupações é desenvolver o 

conceito da cidade compacta, onde morar, tra-

balhar e consumir se realizam de forma integra-

da, em uma mesma porção territorial, com base 

em mobilidade ativa, minimizando a necessidade 

dos grandes deslocamentos. Isso impõe uma es-

tratégia de (re)urbanização capaz de fazer com 

que a cidade seja reconstruída por dentro, sobre 

seu próprio tecido urbano atual – ainda que te-

nham de ser equacionadas situações de risco e 

resgatadas áreas de proteção ambiental.
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INICIATIVA 54
IMPLANTAÇÃO DO BRT (BUS RAPID TRANSIT)
Tipo: Infraestrutura

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O BRT é um sistema de transporte que melhora a qua-
lidade de vida nas cidades de quatro maneiras cha-
ves: diminuindo o tempo de deslocamento, reduzindo 
emissões de poluentes e gases de efeito estufa, apri-
morando a segurança viária e estimulando a atividade 

física dos cidadãos.

RESPONSÁVEIS: 

SEMOB

Implantar o sistema de transporte público moderno e de alta 
capacidade, com o objetivo de chegar aos bairros onde o 
metrô não chega, atendendo também os bairros vizinhos.

As estações do BRT estão sendo projetadas de forma a ga-
rantir mais conforto e segurança à população. Com uma es-
trutura leve, o impacto na paisagem da cidade será pequeno, 
preservando as características arquitetônicas de Salvador. 

As obras do BRT serão executadas com base em estudos de 
reestruturação urbanística e paisagismo, intervenções no trá-
fego com novos viadutos, acessos, ciclovias, rearborização e 
obras de macro e micro drenagem. Tudo para garantir que o 
desenvolvimento urbano esteja em sintonia com o meio am-
biente.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Panamá, Cali, Cidade do México, 
Santiago do Chile.

PARCEIROS: 

SEINFRA, SUCOP, TRANSALVADOR, 
SECIS.

DESCRIÇÃO:

ACESSA – PROJETOS DE MICROACESSIBILDADE                                         
Tipo: Infraestrutura

A perspectiva deste projeto é complementar os modais de 
transporte da cidade, levando soluções desde as faixas lin-
deiras para o interior dos bairros, integrando pequenas vielas 
e passagens aos principais corredores de transporte da ci-
dade. O projeto sugere um novo desenho urbano e o desen-
volvimento de espaços públicos de qualidade, promovendo 
a capilaridade da rede, melhorando as condições gerais de 
acesso universal da cidade, garantindo o direito de usufruto 
do espaço urbano. 

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS:

TRANSALVADOR, SEDUR, SECIS, 
Estúdio+1.

REDE DE CIDADES:

Biblos, Cidade do México, Roma.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Iniciativas para promoção da micro-
acessibilidade estimulam o uso de 
transportes públicos e caminhadas, 
melhorando a qualidade de vida da 
população e a mobilidade urbana.  

Contribuição: Arup/Estúdio+1 - Estudo 3

INICIATIVA 55
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INICIATIVA 56INICIATIVA 55
ACESSA – PROJETOS DE MICROACESSIBILIDADE
Tipo: Infraestrutura

Promover a microacessibilidade na região da Polêmica, 
que é próxima a uma importante estação do BRT que já 
está em construção. As soluções poderão ser aplicadas 
em várias áreas de Salvador com características 
semelhantes.

O objetivo é atuar em três frentes:

1) Mapeamento: Análises sensoriais e análise da 
cartografia local para criação de uma biblioteca de 
soluções para colaborar com os projetos futuros da 
cidade de Salvador.

2) Políticas Públicas: Mudança na legislação vigente 
e ações existentes que se referem ao tema da 
microacessibilidade, como o “Eu curto meu passeio” 
(voltado à recuperação das calçadas) e o “Degrau 
Legal” (voltado à recuperação de escadarias).

3) Ferramentas Conceituais: Novos conceitos e tipos de 
ações e intervenções como ruas quintais e espaços 
públicos para realização de feiras e eventos.

AÇÃO 55.1 Ação Piloto na Comunidade da Polêmica TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SEMOB

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

PROJETO CORREDOR RESILIENTE DO BATE-ESTACA                                       
Tipo: Programa

O corredor Bate-Estaca, localizado no bairro do Uruguai, 
passou por uma limpeza e recuperação da infraestrutura em 
2014. Hoje, o antigo canal descoberto dá lugar a um calçadão 
para a comunidade, mas ainda se observa pouca ocupação 
desse espaço público. O objetivo desta ação é o desenvol-
vimento de um corredor resiliente, com uma distribuição da 
área de maneira mais democrática e priorizando o conforto 
térmico. O projeto envolve uma transformação urbana e so-
cial, de forma a potencializar o senso de pertencimento e a 
cultura cidadã das pessoas, tornando o espaço mais compar-
tilhado e vivo.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada, 
Economia Diversificada e Inclusiva

PARCEIROS:

SEINFRA, SEBRAE, SMED.

REDE DE CIDADES:

Atenas, Paris, Santa Fé.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O projeto promove uma transforma-
ção urbana, sustentável e socioeco-
nômica, envolvendo tanto o desen-
volvimento de espaços verdes quanto 
o incentivo ao comércio local. Além 
disso, o Corredor Resiliente resgata a 
cidadania e a autoestima da popula-
ção local.

DESCRIÇÃO:
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INICIATIVA 56
PROJETO CORREDOR RESILIENTE DO BATE-ESTACA
Tipo: Programa

Capacitar comerciantes da área sobre empreendedorismo, 
noções financeiras, marketing e redes sociais.

AÇÃO 56.1 Capacitação de Comerciantes Locais

Requalificar o corredor central, promover a acessibilidade 
de todos, introduzir ciclofaixas, criar áreas de convivência 
e um parque infantil, promovendo assim uma maior 
ocupação do espaço público.

Além disso, dar uma maior atratividade ao espaço por 
meio de uma transformação visual, com pintura e inserção 
de materiais reciclados na área, envolvendo as crianças 
do bairro durante a implantação.

AÇÃO 56.2 Transformação Visual da Região

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Plantar árvores e implantar uma horta urbana, 
promovendo o verde com a participação da comunidade 
e melhorando o conforto térmico da região. 

AÇÃO 56.3 Bate-Estaca mais Verde TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 56
PROJETO CORREDOR RESILIENTE DO BATE-ESTACA                                       
Tipo: Programa

Ampliação do ensino básico municipal na região, por 
meio do Programa Pé na Escola.

AÇÃO 56.4 Pé na Escola no Bate-Estaca

Realizar intervenções nas residências mais precárias a 
partir do Programa Morar Melhor, que recupera a estética 
das casas possibilitando aos moradores uma moradia 

mais digna.

AÇÃO 56.5 Requalificação das Residências

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SMED

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SEINFRFA

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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INSPIRAÇÃO
Vejle, Dinamarca

O distrito de Rosborg é um laboratório a céu aberto para desenvolver soluções urbana resilientes, 

inovadoras e transformativas em Vejle. Destinado a experimentação e pesquisa na prevenção 

de choque e estresses, a iniciativa ajuda a planejar e testar soluções ecológicas para áreas não 

urbanizadas e abandonadas ao redor da cidade para gerar novas oportunidades de trabalho e 

crescimento econômico em Vejle. Além disso, compartilha lições aprendidas e multiplicar boas 

práticas com todo o mundo.

INCLUSÃO PRODUTIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E 
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA PÚBLICA                                            
Tipo: Política/Regulação

Salvador iniciou o Programa de Coleta Seletiva em 2015, com 
a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espa-
lhados em várias regiões. As cooperativas recebem da Prefei-
tura o material depositado nesses PEVs, realizam a triagem, 
prensa e estocagem do material para depois vendê-lo para 
empresas parceiras. Ainda que seja um passo importante, 
trata-se de uma experiência piloto e de efeito educativo, ca-
recendo ainda de uma política pública em condições de aten-
der a cidade em maior escala.

Por isso, essa iniciativa visa avançar na questão de descarte 
de materiais, a partir da implantação da coleta seletiva domi-
ciliar pública e da mobilização social e educação ambiental 
dos cidadãos soteropolitanos. Além disso, é preciso estrutu-
rar a governança e gestão, aumentar o número de PEVs e o 
apoio às cooperativas de reciclagem locais.

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS:

LIMPURB, SEMOP, FMLF

REDE DE CIDADES:

Montevidéu, Santiago do Chile.

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

A coleta seletiva e a reciclagem es-
timulam a preocupação sustentável 
dos cidadãos, geram emprego e ren-
da para comunidades, aumentam a 
vida útil de aterros sanitários e dimi-
nuem o uso dos recursos naturais.

INICIATIVA 57
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1RESILIENT VEJLE
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INICIATIVA 57
INCLUSÃO PRODUTIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E 
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA PÚBLICA     
Tipo: Política/Regulação

Estruturar a gestão municipal para acolher projetos e 
articular parceiros, que serão responsáveis pelo planeja-
mento, execução e administração do programa.

AÇÃO 57.1 Plano de Governança, Gestão da Qualidade
 e Gestão Pública

Realizar ações que convoquem os residentes a mudar seu 
comportamento em relação aos materiais descartados, 
por meio de campanhas de conscientização em eventos 
e na mídia (televisão, rádio e internet).

Ação 57.2 Mobilização Social e Educação Ambiental

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CONTÍNUA

Organizar um sistema logístico, capaz de coletar os 
materiais reciclados de porta a porta, nas ruas e avenidas 
com capacidade para circulação de caminhões. Nas ruas 
e vielas onde este trabalho não seja possível, a coleta 
será realizada por agentes ambientais e veículos de 
menor porte.

Além disso, ampliar a quantidade de Pontos de Entrega 
Voluntária, envolvendo a população local como 
corresponsáveis pela destinação correta do material.

Ação 57.3  Implantação da Coleta Domiciliar Pública e
 Aumento do número de PEVs

TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

INICIATIVA 57
INCLUSÃO PRODUTIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E 
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA PÚBLICA                                          
Tipo: Política/Regulação

Instalar Unidades de Triagem (UTs), locais para onde 
serão destinados os materiais coletados em todo o 
município. Nessas unidades, os trabalhadores realizarão 
a triagem, processamento e comercialização de todo o 
material recebido.

Neste novo contexto, formalizar a relação das cooperativas 
com o município, por meio de convênio ou contrato, 
a fim de que a Prefeitura remunere complementar e 
subsidiariamente as cooperativas integrantes do sistema.

Ação 57.4 Sistemas de Triagem TEMPORALIDADE:

RESPONSÁVEL: SECIS

OB
JE

TIV
O 

3
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JE

TIV
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3

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
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INICIATIVA 58
NOVO MANÉ DENDÊ                                        
Tipo: Infraestrutura

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O projeto envolve ações essenciais para promover a sus-
tentabilidade social, econômica, urbana e ambiental da 
região, abrangendo tanto a melhora de serviços básicos 
quanto o bem-estar das pessoas.

Promover uma profunda reurbanização de uma das áreas 
mais carentes da cidade de Salvador, beneficiando toda a 
área da Bacia do Mané Dendê. A região, que possui um relevo 
acidentado, possui riscos de inundações e deslizamento de 
encostas, e também é um local de tradições religiosas e his-
tóricas, com áreas consideradas sagradas pelo Candomblé. 
O projeto envolve obras de esgotamento sanitário, recupe-
ração de nascentes, macrodrenagem, construção de novas 
unidades habitacionais, melhorias no sistema viário existente, 
além da implantação de equipamentos como praças e cre-
ches. Os moradores da região ainda contarão com um mer-
cado público, um centro cultural multiuso e um terminal de 
ônibus.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS: 

FMLF, BID, SEINFRA, SUCOP, Casa 
Civil.

AUTORIA: 

Urban Recycle

REDE DE CIDADES:

Panamá

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
Tipo: Plano

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

O PMS envolve a atenção a quatro áreas fundamen-
tais: serviços de água, esgotos, resíduos sólidos e dre-
nagem das águas pluviais urbanas. Além disso, é um 
instrumento fundamental para se alcançar o acesso 

universal do saneamento básico a nível municipal.

RESPONSÁVEIS: 

SECIS

Desenvolver o Plano Municipal de Saneamento (PMS), com a 
participação da comunidade. 

O Plano contempla a promoção da segurança hídrica, pre-
venção de doenças, redução das desigualdades sociais, pre-
servação do meio ambiente, ocupação adequada do solo e a 
prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchen-
tes, falta de água e poluição.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

REDE DE CIDADES:

Santa Fé

PARCEIROS: 

SEINFRA, SMS, ARSAL, SEDUR, LIM-
PURB.

INICIATIVA 59
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INICIATIVA 60
INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS                                     
Tipo: Programa

DESCRIÇÃO:

QUALIDADES DA RESILIÊNCIA

DIVIDENDO DE RESILIÊNCIA:

Projetos como este melhoram a mobilidade urbana e di-
minuem a emissão de gases poluentes na atmosfera. O 
uso de bicicletas melhora a saúde física e mental das 
pessoas e ainda estimula o uso dos espaços públicos da 
cidade.

Incentivar o uso de bicicletas na cidade e realizar obras de si-
nalização para aumentar a segurança dos ciclistas, já que es-
tes estão entre os usuários mais vulneráveis no trânsito e com 
maiores riscos de morte e de lesões. Esse projeto visa melho-
rar a mobilidade urbana e a qualidade de vida na cidade.  

O projeto envolve ações de infraestrutura (malha cicloviária 
da cidade), compartilhamento de bicicletas, ações educativas 
e integração com os diversos modais de transporte público.

TEMPORALIDADE:

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

RELAÇÃO COM OUTROS PILARES:

Comunidade Saudável e Engajada

PARCEIROS: 

SALTUR, SECIS.

REDE DE CIDADES:

Roma, Montevidéu.

RESPONSÁVEL: 

TRANSALVADOR

OB
JE

TIV
O 

3



208 Salvador Resiliente 209Salvador Resiliente

A Fase 3 da Estratégia de Resiliência marca uma 

mudança de planejamento para implementação. É 

caracterizada pelo avanço em projetos táticos e em 

iniciativas previstas, e a consolidação de ações já 

iniciadas que incorporaram o valor da resiliência. 

Neste novo ciclo, a colaboração com os parceiros 

da plataforma disponibilizada para as cidades se 

torna mais efetiva, a parceria com outras organiza-

ções através de acordos promovidos pelo 100 Ci-

dades Resilientes se torna mais ampla, e a identifi-

cação de recursos e fontes de financiamento para 

projetos resilientes se torna acessível.

Para a implementação da Estratégia serão adotados 

os seguintes direcionamentos:

– Comunicar amplamente o valor da resiliência e 

sua importância para a cidade;

– Catalisar suporte de diversos setores da cidade;

– Identificar e levantar recursos financeiros para 

implantação dos projetos;

– Mobilizar atores para implementação de iniciati-

vas;

-  Definir plano de monitoramento junto aos parcei-

ros e responsáveis pelas iniciativas;

– Assegurar parcerias internacionais de relevância 

para Salvador;

– Galvanizar a visão da resiliência e seus dividen-

dos para as políticas públicas.

Durante a Fase 3 será implementado o Conselho 

Municipal de Resiliência – CORE, criado pela Lei 

7262/18, colegiado e de caráter permanente, con-

sultivo e propositivo, com a finalidade de garantir 

a participação do Poder Público, sociedade civil 

e instituições de ensino na proposição de ações 

para a Estratégia de Resiliência e para soluções 

que assegurem o desenvolvimento sustentável de 

longo prazo no município de Salvador.
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INICIATIVAS AÇÕES PÁGINA

OBJETIVO 1: Valorizar e requalificar o patrimônio histórico de Salvador

1 Hub de Restauração 1 Formação de Restauradores  

2 Centro de Restauradores

3 Restaurador Aprendiz  

2 Centro Antigo Pulsa 1 Visão de Longo Prazo do CAS  

2 Cultura de Cooperação para o CAS

3 Regulação Única para o Centro Histórico 

4 Sistema de Museus do CAS  

5 PulsaCAS

6 Projeto Habitacional

7 Centralização Administrativa Municipal  

3 Criação de Centros Culturais 1 Centro Cultural Catarina Paraguaçú  

2 Centro Cultural Casa de Ruy Barbosa

4 Lei REVITALIZAR      

OBJETIVO 2: Fortalecer a diversidade cultural soteropolitana fomentando-a como ativo para o 
desenvolvimento econômico

5 Vocação Cultural dos Bairros

1 Identificação das Vocações Culturais  

2 Intervenções Culturais Urbanas 

3 Comunicação das Vocações dos Bairros  

6 Artesanato de Salvador e Recôncavo  

7 Compartilhando Espaços Culturais  

8 Mapeando o Projeto Reconectar 1 Roteiros e Mapa Online para Turistas e 
Soteropolitanos

 

2 Fortalecimento do Reconectar

OBJETIVO 3: Dar visibilidade e consolidar as múltiplas identidades da Cidade

9 Repositório Cultural de Salvador      

10 Histórias Populares de Salvador 1 Resgate das Histórias Populares  

CULTURA E MÚLTIPLAS IDENTIDADES
INICIATIVAS AÇÕES PÁGINA

OBJETIVO 1: Ampliar o acesso e fortalecer a educação pública de qualidade

11 Educação de Qualidade para Todos 1 Estudo de Demanda da Educação Infantil  

2 Criança na Escola e Dia na Escola  

3 Programa Pé na Escola  

12 Qualidade na Educação 1 Monitoramento e Avaliação da Educação Infantil  

2 Qualidade e Avaliação  

3 Centro de Capacitação  

13
Guia de Design e Implantação de 
Intervenções Urbanas para Crianças e 
Gestantes em Áreas Carentes

     

14 PsicoEdu – Atendimento Psicológico 
Nas Escolas

     

15 Hackatons Educacionais e Comunitários      

OBJETIVO 2: Fomentar a corresponsabilidade cidadã através dos processos de planejamento integrados e 
participativos

16 Cultura Cidadã nas Escolas      

17 Hortas Urbanas      

18 Combate ao Preconceito Institucional 1 Programa de Combate a LGBTfobia Institucional  

2
Programa de Combate ao Racismo Institucional 
(PCRI ) 

19 Sistema de Indicadores de Gênero      

20 Selo de Diversidade Étnico-Racial      

21 Saúde para Todos      

22 Indicadores de Qualidade na Saúde      

23 SEMPS na Comunidade      

24
SOPRAR – Monitoramento da Qualidade 
do Ar

 
 

 

COMUNIDADE SAUDÁVEL E ENGAJADA
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INICIATIVAS AÇÕES PÁGINA

OBJETIVO 1: Apoiar e facilitar o empreendedorismo de negócios inovadores, inclusivos e sustentáveis

25 COLABORE

26
Programa MAE – Mulheres-Anjo 
Empreendedoras

     

27 Economia Circular Soteropolitana 1 Economia Circular em Evidência  

2 Edital de Economia Circular  

3 Artesanato Sustentável

4 Reciclando Vidro a partir do Concreto  

28 Salvador como um Hub de Economia 
Criativa

1 Polo de Economia Criativa 
 

2 Economia Criativa nas Escolas

29 Política Municipal de Inovação 1 Lei de Inovação  

2 Metodologia de Mensuração de Impacto  

3 Fab Labs  

30 Fórum Municipal de Inovação      

31 Plataforma de Interação do Ecossistema 
de Inovação de Salvador – PIEI

     

OBJETIVO 2: Fortalecer o setor de turismo de forma integrada e sustentável, valorizando a cultura local

32 Turismo de Sincretismo Religioso  

33 Estratégia para Turismo de Negócios 1 Construção do Centro Municipal de Convenções  

2 POP turismo 

34 Impulsionando o Turismo 
Soteropolitano 

1 A Imagem de Salvador para o Mundo  

2 Roteiros de Viagem – Mais Dias em Salvador

3 Capacitação da Mão de Obra do Turismo 

4 Novas Rotas Aéreas  

35 Fortalecimento do Turismo 
Gastronômico 

     

36 Salvador como Cidade de Praia 1 Fortalecendo o Turismo na Baía de Todos os Santos  

2 Salvador como Cidade de Praia 

37 Qualificando a Mão de Obra de Cultura 
e Economia Criativa

1 Mentoria Cultural  

2 Projeto-Piloto no Boca de Brasa

3 Fortalecimento do Intercâmbio Cultural  

38 Aumento da Mão de Obra para TIC 1 Soteropolitanas  

2 Aulas no Hub Salvador

39 Capacitação nos Bairros 1 Cursos de Capacitação em Escolas  

2 Estratégias de Engajamento do Setor Privado para 
Construção das Políticas de Qualificação Profissional 
para Jovens

ECONOMIA DIVERSIFICADA E INCLUSIVA
INICIATIVAS AÇÕES PÁGINA

OBJETIVO 1: Adotar uma política forte em tecnologia com padrões e processos que permitam conhecer a cidade, 
facilitando o planejamento integrado e assertividade das ações futuras

40 Base Única de Dados      

41 Banco de Projetos TIC      

42 Governança da Informação

43 Salvador Conectada      

OBJETIVO 2: Prestar serviços de maneira inclusiva, inovadora e integrada através de uma gestão de dados 
transparente e eficiente

44 Salvador na Palma da Mão      

45 Salvador Transparente e Participativa 1 Transparência Salvador  

SALVADOR INFORMADA E GOVERNANÇA INOVADORA
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INICIATIVAS AÇÕES PÁGINA

OBJETIVO 1: Preparar a cidade para as mudanças climáticas, dotando-a de mecanismos de adaptação e mitigação 

dos riscos ambientais em prol do bem-estar da população

46 Adaptação às Mudanças Climáticas 1 Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas (PMAMC)
 

2 Painel da Mudança do Clima

3 Plataforma Ilhas de calor

47 Salvador na Prevenção de Riscos 1 Aplicação de Geomantas  

2 Operação Chuva

3 Expansão do Sistema de Monitoramento e Alerta 

de Riscos 

4 Simulados de Evacuação em Comunidades 

Vulneráveis
 

5 Expansão dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil 

(NUPDECs)
 

6 Defesa Civil nas Escolas (PDCE)  

7 Projeto Mobiliza  

8 Projeto Casarões  

9 Mapeamento das Áreas de Risco  

48 Telhados Sustentáveis      

OBJETIVO 2: Criar formas de desenvolvimento inovadoras, valorizando os ativos ambientais da cidade

49 Salvador Capital da Mata Atlântica 1 Requalificação do Jardim Botânico de Salvador  

2 Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica (PCRMA)

3 Centro de Interpretação da Mata Atlântica

4 Vem me Regar 

5 Caravana da Mata Atlântica 

6 Parque Marinho da Barra 

7 Minha Árvore

8 Restauração Florestal do Lixão de Canabrava

9 IPTU Verde

10 Corredores Verdes Ecológicos

11 Biodiversidade em Parques e Praças

12 Parque dos Ventos

13 Parque Ecológico do Vale Encantado

14 Parque Lagoa dos Pássaros

15 Estação Ecológica da Ilha dos Frades

TRANSFORMAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL
INICIATIVAS AÇÕES PÁGINA

OBJETIVO 2: Criar formas de desenvolvimento inovadoras, valorizando os ativos ambientais da cidade

50 Projeto Rio Camarajipe      

51 Projeto Vale das Pedrinhas

52 Salvador Solar 1 Mapa Solar  

2 Incentivo à Energia Solar

3 Capacitação Técnica em Energia Solar

4 IPTU Amarelo

5 Prefeitura Renovável

53 Certificação Bandeira Azul      

54 Implantação do BRT (Bus Rapid Transit)      

55 AceSSA – Projeto de Microacessibildade 1 Ação Piloto na Comunidade da Polêmica  

OBJETIVO 3: Promover a transformação da cidade de modo sustentável, através de um olhar multidisciplinar

56 Projeto Corredor Resiliente do Bate-
Estaca

1 Capacitação de Comerciantes Locais  

2 Transformação Visual da Região  

3 Bate-Estaca mais Verde  

4 Pé na Escola no Bate-Estaca  

5 Requalificação das Residências  

57 Inclusão Produtiva de Catadores de 
Materiais Recicláveis e Implantação da 
Coletiva Seletiva Pública

1
Plano de Governança, Gestão da Qualidade e 
Gestão Pública

 

2 Mobilização Social e Educação Ambiental  

3 Implantação da Coleta Domiciliar Pública e 
Aumento do Número de PEVs

 

4 Sistemas de Triagem  

58 Novo Mané Dendê      

59 Plano Municipal de Saneamento      

60 Incentivo ao Uso de Bicicletas      

TRANSFORMAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL
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ARSAL – Agência Reguladora e Fiscalizadora dos 

Serviços Públicos de Salvador

BID – Banco Internacional de Desenvolvimento

Boca de Brasa – Espaço Cultural criado pela Prefeitura 

de Salvador

CAS – Centro Antigo de Salvador

CGM – Controladoria Geral do Município

CODESAL – Defesa Civil de Salvador 

COGEL – Companhia de Governança Eletrônica de 

Salvador

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de 

Salvador

DIRCAS - Diretoria do Centro Antigo de Salvador, 

vinculada a CONDER

FECOMÉRCIO – Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo 

FGM – Fundação Gregório de Matos

FIEB – Federação de Indústrias do Estado da Bahia

FMLF – Fundação Mário Leal Ferreira

FUNDAÇÃO AVSI – Associação Voluntários para o 

Serviço Internacional

GABP – Gabinete do Prefeito

GCM – Guarda Civil Municipal

GIZ – Agência Alemã para Cooperação Internacional

GRUPO C40 – Grandes Cidades para a Liderança 

Climática

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

IPTU – Imposto Municipal sobre a Propriedade Predial 

Urbana

ISS – Imposto Municipal Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza

ITIV – Imposto Municipal de Transmissão Inter Vivos de 

Bens Imóveis

LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana de Salvador

MEC – Ministério da Educação

OCDE – Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico

OGM – Ouvidoria Geral do Município

ONU – Organização das Nações Unidas

PMS – Prefeitura Municipal de Salvador

Revitalizar - Programa de Incentivo à Restauração e 

Recuperação de Imóveis do Centro Antigo de Salvador 

SALTUR – Empresa Salvador Turismo

Salvador 360 – Programa de Desenvolvimento 

Econômico de Salvador (2017)

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas

SECIS – Secretaria Municipal de Sustentabilidade, 

Inovação e Resiliência

SECULT – Secretaria Municipal de Cultura do Estado da 

Bahia

SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 

Urbanismo

SEFAZ – Secretaria da Fazenda

SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Obras Públicas

SEMAN – Secretaria de Manutenção da Cidade

SEMGE – Secretaria Municipal de gestão

SEMOB – Secretaria de Mobilidade

SEMOP – Secretaria Municipal de Ordem Pública

SEMPS – Secretaria de Promoção Social e Combate à 

Pobreza

SEMTEL – Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e 

Lazer

SEMUR – Secretaria Municipal da Reparação

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAI/CIMATEC – Campus Integrado de Manufatura e 

Tecnologia

SMED – Secretaria Municipal de Educação

SMS – Secretaria Municipal da Saúde

SPMJ – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, 

Infância e Juventude

SUCOP – Superintendência de Obras Públicas de 

Salvador

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de 

Salvador

UNESCO - Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura

UNIFACS – Universidade Salvador

Glossário Prefeitura Municipal de Salvador

Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto

Prefeito da Cidade de Salvador

Bruno Soares Reis

Vice-Prefeito

Kaio Vinicius Moraes Leal

Chefe de Gabinete de Salvador

Casa Civil 

Luiz Antônio Vasconcellos Carreira

Chefe

Moysés de Oliveira Andrade Junior

Subchefe

Secretaria Municipal de Sustentabilidade, 

Inovação e Resiliência 

André Moreira Fraga

Secretário 

João Resch Leal

Subsecretário 

Secretaria Municipal da Fazenda

Paulo Ganem Souto 

Secretário 

Walter Cairo de Oliveira Filho

Subsecretário

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Fábio Rios Mota 

Secretário 

Álvaro Augusto da Silveira Filho

Subsecretário

Secretaria Municipal da Gestão

Thiago Martins Dantas 

Secretário 

Isabela Loureiro Manso Cabral

Subsecretária

Secretaria Municipal de Educação

Bruno Oitaven Barral

Secretário

Rafaella Pondé Cerdeira

Subsecretária

Secretaria Municipal da Saúde
Luis Antônio Galvão da Silva Gordo Filho 
Secretário 
Maria Lucimar Alves de Lira Rocha 
Subsecretária

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras Públicas
Bruno Soares Reis
Secretário 
Élio Luiz Regis de Sousa
Subsecretário 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Claudio Tinoco Melo de Oliveira
Secretário 
Cristian Cardoso de Souza
Subsecretário

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Urbanismo
José Sérgio de Sousa Guanabara
Secretário 
Mila Correia Gonçalves Paes Scarton
Subsecretária

Secretaria Municipal de Reparação
Ivete Alves do Sacramento
Secretária 
Valcy Evangelista da Silva
Subsecretário

Secretaria de Promoção Social e Combate à 
Pobreza
Leo Silva Prates
Secretário
Lilian Oliveira de Azevedo Almeida
Subsecretária

Fundação Mario Leal Ferreira 
Tânia Scofield Almeida 
Presidente 

Fundação Gregório de Matos 
Fernando Ferreira de Carvalho
Presidente 
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Empresa Salvador Turismo 

Isaac Chaves Edington

Presidente

Companhia de Governanca Eletrônica do 

Salvador

Alberto Vianna Braga Neto

Presidente

Empresa de Limpeza Urbana de Salvador 

Leonardo Oliveira

Presidente

Superintendência de Trânsito de Salvador 

Fabrizzio Müller Martinez

Superintendente 

Superintendência de Obras Públicas de 

Salvador 

Felipe Lucas

Superintendente 

REALIZAÇÃO

Secretaria Municipal de Sustentabilidade, 

Inovação e Resiliência

André Fraga

Secretário 

João Resch

Subsecretário 

Diretoria de Resiliência

Adriana Campelo

Diretora de Resiliência – CRO (Chief Resilience 

Officer)

Daniela Ribeiro Guarieiro 

Assessora Especial – DCRO (Deputy Chief 

Resilient Officer)

Líder do Pilar de Economia Diversificada e 

Inclusiva e do Pilar de Cultura e Múltiplas 

Identidades

Luana Luna 

Gerente de Projetos Estratégicos – DCRO 

(Deputy Chief Resilient Officer)

Líder do Pilar de Transformação Urbana 

Sustentável

Maristela da Silva Souza

Assistente de Resiliência

Nelzair Araujo Vianna

Pesquisadora da Vigilância Sanitária da Secretaria 

Municipal de Saúde

Ana Verena Porto Lima Xavier

Hugo Barbosa Virgílio de Carvalho

William Santana Santos

Diretoria de Planejamento da Casa Civil

Rodrigo José Pires Soares

Diretor de Projetos Estratégicos 

Felipe Lima Valverde Fonseca

Gerente de Projetos Estratégicos – DCRO (Deputy 

Chief Resilient Officer)

Líder do Pilar de Comunidade Saudável e 

Engajada

João José da Silva Carrilho

Gerente de Projetos Estratégicos

Débora Fonseca Gomes de Oliveira

Gerente de Projetos Estratégicos

Diretoria de Modernização e Tecnologia da 

Gestão da Secretaria Municipal de Gestão

Luis Henrique de Magalhães Gaban

Diretor de Modernização da Gestão

Martha Lannes Schoeler 

Gerente de PMAT – DCRO (Deputy Chief Resilient 

Officer)

Líder do Pilar de Cidade Informada e Governança 

Inovadora 

Nívea Priscila da S. Santos 

Consultora Sistêmica de Gestão 

Walter de Oliveira Pinto Júnior 

Assessor de Modernização e Tecnologia da Gestão

Diretoria de Inovação da Secretaria Municipal de 

Sustentabilidade, Inovação e Resiliência

Ivan Euler Paiva

Diretor de Inovação

Rafaela Maria de Araújo Rodrigues  

Assessora de Inovação

Randerson dos Santos Almeida

Assistente de Inovação

Karina Daniella Ribeiro Bezerra  

Assistente de Inovação

Larissa Brandão Manciola

Analista de Suporte

Helena Carneiro Linhares Araujo

Diretoria Geral de Defesa Civil de Salvador 

da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, 

Inovação e Resiliência

Sosthenes Tavares de Almeida Macêdo

Diretor Geral da Defesa Civil

Gabriela Soares Morais

Coordenadora de Ações de Prevenção e 

Redução de Riscos

Alba Cristina Cabral Mendonça

Ouvidoria da Defesa Civil

Kelly Morais

Subcoordenadora de Ações Comunitárias e 

Educativas

Simone Café

Chefe do Setor de Núcleos Comunitários e 

Voluntariado

Ricardo de Sousa Rodrigues

Subcoordenador de Análise do Clima e Sistema 

de Alerta 

Matheus Fioravanti

Engenheiro Civil da Defesa Civil

Diretoria do Sistema de Áreas de Valor 

Ambiental e Cultural da Secretaria Municipal de 

Sustentabilidade, Inovação e Resiliência

Uelber Acácio Reis 

Diretor SAVAM

Jacileda Cerqueira Santos

Analista de Serviços da SAVAM

Lucineide J. Teixeira

Supervisora do Jardim Botânico de Salvador

Diretoria de Planejamento de Transportes da 

Secretaria Municipal de Mobilidade

Eduardo Paranhos Sarmento Leite

Diretor 

Francisco Ulisses Santos Rocha

Gerente de Estudos e Pesquisas

Diretoria de Gestão do Centro Histórico de 

Salvador da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo

Eliana Pedroso

Diretora 

Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal 

de Educação

Joelice Braga

Diretora 

Diretoria Estratégica de Planejamento e Gestão 

da Secretaria Municipal de Saúde

Rosa Virgínia Rosemberg de Oliveira Fernandes

Diretora

Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais 

da Fundação Gregório de Matos

Silvia Maria Russo de Oliveira

Diretora de Planejamento e Projetos Culturais

Fundação Gregório de Matos

Edwin Neves

Chefe de Gabinete da Fundação Gregório de 

Matos

Viviane Vergasta Ramos

Assessora Chefe da Fundação Gregório de 

Matos

Diretoria do Projeto Salvador Dados da 

Fundação Mário Leal Ferreira

Beatriz Loureiro Cerqueira Lima

Diretora do Projeto Salvador Dados

Fernando Sérgio Barbosa Teixeira

Gerente do Projeto Salvador Dados

Gerência de Infraestrutura da Secretária 

Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

Públicas

Gabriela Pires

Gerente de Infraestrutura

Gerência Orçamentária do Fundo Municipal de 

Educação da Secretaria Municipal de Educação

Frederico Augusto Wegelin

Gerente

Coordenadoria de Políticas e Promoção da 

Cidadania LGBT da Secretaria Municipal de 

Reparação

Vida Bruno

Coordenador 
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