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A Rede Nossa São Paulo (RNSP) é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, 
que tem por missão mobilizar diversos segmentos da sociedade para, em parceria com 
instituições públicas e privadas, construir e se comprometer com uma agenda e um conjunto de 
metas, articular e promover ações, visando a uma cidade de São Paulo mais justa, democrática 
e sustentável. Apartidária, a Rede Nossa São Paulo tem sido reconhecida pela atuação 
pautada no combate às desigualdades, promoção dos direitos humanos, respeito ao meio 
ambiente e participação social, primando sempre pela transparência. 

Fundada em 2007, e inicialmente intitulada Movimento Nossa São Paulo, a RNSP atua 
em parceria com diversos segmentos da sociedade na proposição e construção de uma 
agenda que apoie o Poder Executivo e Legislativo na formulação de políticas mais inclusivas. 
Nesses 14 anos de atuação, acumula conquistas importantes para a história da cidade, como a 
lei que instituiu a obrigatoriedade do Programa de Metas a cada início de gestão. É também 
responsável por iniciativas que se tornaram referências nacionais e internacionais, como o 
Observatório Cidadão e o Observatório da Primeira Infância, o Mapa da Desigualdade, o 
IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-estar do Município) e as pesquisas Viver em SP. 

A experiência da Rede Nossa São Paulo gerou iniciativas semelhantes em várias 
cidades brasileiras e da América Latina. Por meio do Programa Cidades Sustentáveis, 
compromissos com o desenvolvimento sustentável vêm sendo firmados por centenas de 
prefeitos no Brasil, inclusive na cidade de São Paulo, que é signatária. O Instituto Cidades 
Sustentáveis consolida esta experiência em nível nacional com o desenvolvimento de 
ferramentas de gestão, monitoramento e avaliação voltados a uma gestão pública sustentável, 
como a Plataforma Cidades Sustentáveis e o Índice de Desenvolvimento Sustentável das 
Cidades (IDSC-Br), iniciativa inédita no país no monitoramento da Agenda 2030 (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável). 

Um dos principais objetivos da Rede Nossa São Paulo, que congregou ao longo de sua 
história mais de 700 organizações da cidade de São Paulo, é a redução de desigualdades na 
maior e mais rica cidade da América Latina, e neste sentido vem propondo políticas públicas 
em conjunto com outras organizações da América Latina, como o projeto (Re)age SP - Virando 
o jogo das desigualdades na cidade, que apresenta um conjunto de metas de referência para a 
cidade até o ano de 2030, além da proposta de um Índice de (Re)distribuição do orçamento 
municipal e de ações voltadas à descentralização administrativa e participativa na cidade, com 
o fortalecimento das subprefeituras e da participação cidadã no território. 

Ao longo de sua história, a Rede Nossa São Paulo liderou e participou de dezenas de 
campanhas, com grande impacto e reconhecimento da sociedade, como o processo de 
participação da sociedade civil na elaboração do primeiro Plano Municipal da Primeira Infância 
(2018), Plano Municipal de Educação (2015), Frente Parlamentar pela Implementação dos 
Conselhos de Representantes (2009), Campanha De Olho nas Metas (2017), além do 
posicionamento público em outros tantos temas como o Plano Diretor Estratégico (PDE), 
redução da velocidade no trânsito, regionalização do orçamento e a questão da poluição 
atmosférica na cidade de São Paulo. 

A dimensão ambiental, junto ao combate às mudanças climáticas, têm sido temas de 
crescente mobilização por parte da Rede Nossa São Paulo e do Instituto Cidades Sustentáveis, 
e projetos como o Conexões Sustentáveis: São Paulo - Amazonia, são exemplares disto, uma 
vez que a cidade de São Paulo exerce influência não somente em âmbito regional e nacional, 
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mas também internacional, e por isso pode e deve ser protagonista das mudanças, e servir de 
exemplo e referência a outras cidades. 

A Rede Nossa São Paulo trabalha diariamente para formar uma rede de colaboração 
que mantém viva a esperança de uma cidade mais sustentável, menos desigual e mais 
acolhedora. Os princípios que movem essa instituição têm garantido que suas ações 
reverberem de forma substancial na configuração política da Cidade, em defesa da igualdade, 
do meio ambiente, dos direitos humanos e de uma São Paulo mais justa e sustentável. 

Fico feliz por estar sempre interagindo com Jorge Luiz Numa Abrahão, Oded Grajew e 
demais membros da rede nossa são paulo na longa jornada pela instituição dos instrumentos 
de política econômica e social, como a renda básica universal, para a construção de um Brasil 
justo e fraterno. 
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