


Quem somos 

. . . há 75 anos a ABCP foi fundada — hoje 
presente em 12 capitais brasileiras — é mantida 
pela indústria brasileira de cimento, com o 
propósito de promover o desenvolvimento da 
construção civil. 



Quem somos 

O Soluções para Cidades é um programa de apoio à gestão de municípios, que 
tem o objetivo de acelerar e qualificar o desenvolvimento urbano nas áreas de 
Habitação, Saneamento e Mobilidade. 



O que queremos 

Sistematização de iniciativas  

 

e intercâmbio entre Prefeituras 

1.Inspirar e mobilizar prefeituras 

para o tema da infraestrutura 

urbana através de exemplos 

inspiradores 



O que queremos 

2. Oferecer soluções pré-
formatadas para diferentes volumes 

de recursos 

Banco de Soluções é um projeto que tem o objetivo de apoiar as 

prefeituras na elaboração e execução de projetos 
 

MOBILIZAÇÃO PROJETO EXECUÇÃO 

Seminários Cartilha técnica de 

projetos 

Cartilha técnica de 

execução 

Capacitação 
Experiências 

emblemáticas Projetos 

padronizados 

Sistematização de 

projetos existentes 

Reservatório de água de primeira chuva 



O que queremos 

3. Apoiar a estrutura das prefeituras 
no processo de efetivação de 

intervenções 

Recursos Municipais 

Recursos Federais e Estaduais 

Intervenções 

Planos setoriais: 

 

Habitação 

Saneamento 

Mobilidade 

 

Planejamento Urbano 
 

Gestão Urbana 

Diagnóstico das  

demandas da cidade 

Capacitação 
 

Pleito de recursos 

Elaboração de propostas 

Sistemas construtivos 

Cadeia produtiva  

local 
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Fornecedores 

Projetistas 

Patrocinadores Prestadores 

de serviço 

O que queremos 

PLATAFORMA  

DE SOLUÇÕES PARA CIDADES 

Ferramentas Capacitação Iniciativas 

inspiradoras 



Oficina de capacitação para  pleito 
de recursos federais.  

Oficina de capacitação para 
formatação de propostas 

Cursos sobre sistemas  

construtivos 

Capacitações 

20 municípios capacitados na 

região da AMEG e AMOG 

Como fazemos 



Como fazemos 

Ferramentas 

Formatação de 

propostas para o 

Governo Federal 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS 



Como fazemos 

Ferramentas 

Formatação de 

propostas para o 

Governo Federal 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS 



Como fazemos 

Ciclo de Palestras 

Ciclo de palestras + Grupos de trabalho =  

Desenvolvimento de soluções para os municípios 



Como fazemos 
Plano de Mobilidade Urbana  

 Concurso “Cidades Cicláveis” 

São Sebastião do Paraíso - MG 



Como fazemos 

Atendimento à 

distância 

Ferramentas 

Boas práticas 

www.solucoesparacidades.org.br 



Quem somos agora 

AMBASP 



www.solucoesparacidades.org.br 


