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Dinâmica Populacional



Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM



Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM



Meta 1.1: Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida 
como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia.

Meta 1.2: Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as 
idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais.

Meta 1.3: Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, 
incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.

Pobreza e Vulnerabilidade Social

Acabar com a pobreza em todas as suas formas,  em todos os 
lugares



Percentuais de vulnerabilidade social em Santos



Vulnerabilidade social no município de Santos

Metas:
1.1 e 1.2



Proteção Social - Programa Bolsa Família (PBF) em Santos

Meta:
1.3



Fome e Desnutrição

Meta 2.1: até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular  dos pobres e 
pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros,  nutritivos e suficientes durante todo 
o ano.

Meta 2.2: até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até  2025 das metas 
acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e  desnutrição em crianças menores de cinco anos de 
idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas 
idosas.

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável



250 milhões de crianças sofrem de desnutrição
 ou sobrepeso no mundo.

Em 2017, o Brasil possuía cerca de 70 mil crianças entre 0 e 5 anos de idade 
subnutridas. Destas, 27.986 encontravam-se em estado de magreza 

acentuada.

149 milhões de crianças menores de 5 anos de idade
sofrem de déficit de crescimento ou estão muito 

baixas para a idade.

50 milhões delas estão com baixo peso para a sua altura

                                Fonte: Situação Mundial da Infância 2019: Crianças, alimentação e nutrição. Unicef, 2019.



Índice de obesidade
crianças até 5 anos 

de idade (2019)

6,96%

5,99%

 7,70%

*Índice de magreza acentuada

Desnutrição e Obesidade Meta:
2.2



Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Desnutrição em menores de 2 anos

Meta:
2.2



Saúde e bem-estar

 Meta 3.1: Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos.

Meta 3.2: Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, em todos os países com 
objetivo de reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores 
de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos.

Meta 3.3: Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a 
hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis.

Meta 3.4: Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e 
tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.

Meta 3.7: Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento 
familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades



Segundo Informativo da Organização Pan-americana de 
Saúde (OPAS, 2018), a mortalidade materna é extremamente 

alta no mundo, chegando a cerca de 830 mortes ao dia 
relacionadas à gravidez ou parto. Em 2015, cerca de 303 mil 

mulheres morreram nestas condições em ambientes com 
poucos recursos. Além disto, aproximadamente 99% de 

todas as mortes maternas ocorrem em países em 
desenvolvimento, e a maioria delas poderia ser evitada.

Mortalidade materna



Mortalidade materna

Meta:
3.1





Mortalidade na Infância

Meta 3.2



Mortes de Recém-Nascidos



Meta 3.2

Mortes de Recém-Nascidos



Gravidez de meninas de 10 a 14 anos de idade

Entre 2010 e 2018, o Brasil registrou um total de 
233.456 bebês nascidos vivos de meninas na faixa 

etária de 10 a 14 anos de idade. Muita atenção 
precisa ser data a esta problemática pelos 

governos, especialmente, pelo fato de que muitas 
destas gravidezes estão relacionadas a abusos 

sexuais e à prostituição infantil.
. 



Metas:
 3.1 e 3.7

ODS 5
ODS 16

Gravidez de meninas de 10 a 14 anos de idade



Gravidez na Adolescência

Metas:
 3.1 e 3.7

ODS 5
ODS 16



Incidência de HIV/AIDS

O fim da epidemia do vírus HIV no mundo é uma das preocupações da 
Agenda 2030. O ODS 3 traz com uma de suas metas  a eliminação total 

da doença até 2030. Um compromisso que vale para todos os países 
signatários, mesmo para aqueles mais afetados.

Dados recente sobre a epidemia de HIV no Brasil, divulgados pelo 
Ministério da Saúde, no Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2019, 
mostram que o número de mortes por causas relacionadas à AIDS 

cresceu 22,5% entre a população negra na última década, enquanto na 
população branca, a tendência é inversa, queda de 22,2%.



Casos de AIDS – número de óbitos Meta 3.3



Incidência de Tuberculose
A Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou em 2016 a campanha global ”Unidos para Acabar com a 
Tuberculose”. A doença tem sido uma das dez maiores causas de morte em todo o mundo, com 10 milhões 
de novos casos notificados por ano e mais um milhão de óbitos.

Meta 3.3



Incidência de Hepatite Meta 3.3



Mortes por doenças crônicas Meta 3.4



Meta 3.4

Mortes por suicídios



Mortes por acidentes de trânsito Meta 3.6



Educação

Meta 4.1: Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, 
equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.

Meta 4.6: Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres 
estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática.

Meta 4.a: Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às 
deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e 
eficazes para todos.

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos



Frequência escolar no município Santos, em 1991, 2000 e 2010



Qualidade das instalações físicas para educação Metas:
4.1, 4.2 e 4.a



Metas:
4.1, 4.2 e 4.a



Metas:
4.1, 4.2 e 4.a









IDEB total nos anos iniciais do ensino fundamental

Metas:
4.1, 4.2 e 4.a



IDEB total nos anos finais do ensino fundamental



Meta 5.4: Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da 
disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da 
responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais.

Meta 5.5: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em 
todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.

Meta 5.c: Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o 
empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

Igualdade de Gênero

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas



Proporção de famílias chefiadas por 
mulheres em Santos (2010)

Razão entre o rendimento médio das mulheres 
em relação ao rendimento dos homens 

ocupados no Brasil e no município Santos

Meta: 5.5



Participação política das mulheres (2012 e 2016)

Mulheres na política

Santos elegeu uma mulher Prefeita Municipal - mandato 
1989/1992

1 vereadora em 2016
2 vereadoras eleitas em 2020 de um total de 21 cadeiras para a CV.

Meta: 5.5



Meta 6.1: Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos.

Meta 6.2: Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar 
com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles 
em situação de vulnerabilidade.

Meta 6.5: Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via 
cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.

Água Potável e Saneamento 

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos



Abastecimento de água Meta: 6.1



Esgotamento Sanitário Meta: 6.22



Perdas na distribuição de água Meta: 6.4



Meta 8.1: Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, 
em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países de menor 
desenvolvimento relativo.

Meta 8.5: Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e 
homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de 
igual valor.

Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos



Trabalho e Renda em Santos

4,94,



Saldo de Empregos Formais Meta: 8.55



PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)







Meta 10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população 
mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.

Meta 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.

Redução das Desigualdades

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles



Índice de Gini – Brasil, São Paulo e Santos



Meta 16.1: Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade 
relacionada em todos os lugares

Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis



Homicídios 





AVALIAÇÃO RÁPIDA INTEGRADA - RIA 
DOS PLANOS PLURIANUAIS – PPA

Santos – São Paulo

2018 /2021



Metodologia RIA
• A metodologia de Avaliação Rápida Integrada, ou Rapid Integrated Assessment (RIA), é 

um método de análise desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e constitui-se numa ferramenta cujo objetivo é auxiliar os 
países a avaliarem seu nível de preparação para a implantação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

• A RIA realiza um mapeamento dos ODS nas prioridades nacionais e subnacionais para 
determinar como os ODS estão refletidos nos objetivos e metas dos documentos de 
planejamento locais

• O resultado desse mapeamento proporciona uma visão geral indicativa do nível de 
alinhamento dos planos nacionais com as metas dos ODS. 



Metodologia RIA



Tipos de Alinhamentos

Um ou mais 
programas/ações 
municipais que 
correspondem à meta 
ODS avaliada

Um ou mais 
programas/ações 
municipais que não 
correspondem 
plenamente à meta 
ODS avaliada

Não existe um 
programa/ação 
municipal equivalente 
à meta ODS avaliada

A meta ODS não cabe 
aos deveres, 
competências ou 
condições de 
governabilidade do 
município



Agenda 2030
-17 ODS 
-169 metas



Plano Plurianual – PPA 
do município de 

Santos

é composto por 45 programas.











Resultados da Avaliação Rápida Integrada - RIA  

169 metas ODS 

128 metas ODS consideradas 
41 metas ODS não 

consideradas

54 metas alinhadas

38 totalmente 
alinhadas

Alinhamento geral de 42%

74 metas não alinhadas



Maiores alinhamentos:
ODS 11 (Sustentabilidade das Cidades) – 89%

ODS 17 (Parcerias) – 71%

ODS 4 (Educação de Qualidade) – 67%

ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) – 64%

ODS 1 (Erradicação da Pobreza) –  60%

ODS 8 (Crescimento e Emprego Decente) – 55%

ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) – 50%

ODS 10 (Redução das Desigualdades) – 50%

ODS 16 (Instituições Fortes e Paz) – 50%

Menores alinhamentos:
ODS 6 (Água e Saneamento) – 38%

ODS 13 (Mudanças Climáticas) – 33%

ODS 5 (Igualdade de Gênero) –  22%

ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) – 22%

ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) – 17% 

ODS 15 (Vida Terrestre) – 10%

ODS 7 (Energia Limpa e Acessível) – 0%

ODS 14 (Vida na Água) – 0%

Alinhamento das metas dos ODS com o PPA



Fonte: PNUD

Alinhamento das metas dos ODS com o PPA 
(alinhamento total + parcial, alinhamento total e 

alinhamento parcial)



Áreas -
os 5 P’s

Nº de metas 
contempladas 

segundo os
5 P’s

Nº de metas 
alinhadas 

segundo os 5 
P’s

% de 
alinhamento

Pessoas 84 38 45%

Planeta 80 21 26%

Prosperidade 67 18 27%

Paz 34 18 53%

Parcerias 66 11 17%

Alinhamento do PPA com os 5 P’s da Agenda 2030



✔ mães chefes de família, sem ensino fundamental completo e com pelo menos um filho 
menor de idade: - 6,92% (2010);

✔ proporção de pessoas extremamente pobres – 0,61% (2010) - proporção de pessoas 
pobres – 2,39% (2010);

✔ proporção de crianças extremamente pobres  - 1,55% (2010) - crianças de 0 a 5 anos fora 
da escola - 36% (2010);

✔ pessoas de 15 a 24 anos de idade – 4,07% não trabalham e nem estudam  (2010).

Desafios:
1)  Redução da proporção de crianças em situação de extrema pobreza e de crianças fora da 

escola;

2)  Necessidade de enfocar de maneira robusta políticas de segurança alimentar e 

nutricional e fortalecimento da agricultura familiar;

3)  Formatar políticas públicas para a mulher, no que tange à segurança – combate a 

discriminação e violência, a igualdade de condições políticas, econômicas e de 

participação.

ODS % de Alinhamento

1. Erradicação da Pobreza 60%

2. Fome Zero e Agricultura 
Sustentável

17%

3. Saúde e bem-estar 64%

4. Educação de qualidade 67%

5. Igualdade de Gênero 22%

             Pessoas



Planeta
Desafios:

✔água - gestão sustentável e uso eficiente dos recursos 
naturais;

✔redução na produção de resíduos- reciclagem e reuso;

✔compras públicas;

✔desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável;

✔proteção, conservação, recuperação  e uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres;

✔Vida na água – mar 

ODS % de Alinhamento

6. Água potável e 
saneamento

38%

12. Consumo e 
produção responsáveis

22%

13. Ação contra a 
mudança climática

33%

14. Vida na água 0%

15. Vida terrestre 10%



Prosperidade
Desafios:

✔geração de emprego e renda;

✔formação profissional;

✔geração de emprego para jovens;

✔acesso aos serviços bancários, crédito e financiamento;

✔políticas de proteção social;

✔assentamentos humanos;

✔Infra estrutura urbana;

✔acesso a moradia;

✔mobilidade urbana;

✔segurança pública.

ODS % de Alinhamento

7. Energia limpa e acessível 0%

8. Trabalho decente e 
crescimento econômico

55%

9. Indústria, inovação e 
infraestrutura

50%

10. Redução das desigualdades 50%

11. Cidades e comunidades 
sustentáveis

89%



Paz e Parcerias

Desafios:

✔elaborar uma Agenda pelo fortalecimento 

institucional,  pela promoção da segurança pública, 

pela redução da violência e pelo fortalecimento das 

parcerias;

✔redução da corrupção/suborno;

✔fortalecimento das capacidades para:

a) gerar informações e ter acesso as informações;
b) captar recursos e mobilizar recursos;

c) fortalecer os planejamentos integrados, e
d) estabelecer parcerias. 

ODS
% de 

Alinhamento

16. Paz, justiça e 
instituições eficazes

50%

ODS
% de 

Alinhamento

17. Parcerias e meios de 
implementação

71%



Algumas considerações

✔Maior detalhamento dos instrumentos de monitoramento e avaliação dos 
programas e ações do PPA, em especial os indicadores para mensurar a execução 
dos programas e a sua correspondência com as metas almejadas;

✔Estabelecer as devidas correlações com os ODS e suas metas e quando possível 
com seus indicadores;

✔Estruturar indicadores que  permitam avaliar a execução, os estágios de 
implementação e o cumprimento das metas;

✔Monitorar tempestivamente o cumprimento do que foi estabelecido no PPA.



✔  A análise proporcionada pela RIA não deve ser vista somente como 
um diagnóstico situacional, mas como ponto de partida para 
proposição de novas ações.

✔ Algumas questões contidas nos ODS ainda não são de impacto 
municipal, o monitoramento antecipado pode ser estratégico.

✔ Além do PPA outros documentos (plano diretor, planos de políticas 
setoriais) podem ser adaptados à Agenda 2030.



Conclusão
1) Alinhamento geral baixo;

2) Distribuição das áreas da agenda foi positiva para os temas de Paz (53%) e 
Pessoas (45%), porém apresentou resultados abaixo da média para 
Prosperidade (27%), Planeta (26%) e Parcerias (17%);

3) Sugestões para aprimorar a adequação do planejamento do município aos 
ODS: apropriação dos ODS pelos quadros burocráticos e administrativos do 
município e adequação da produção documental das políticas públicas aos 
ODS.



Obrigada!

Silvana Helena Granemann
      Economista – Consultora PNUD


