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O PMO ESAG é um escritório de 
projetos criado em junho de 2009 
através de um convênio entre a 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC e a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis - PMF 
por meio da Secretaria Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico Sustentável - 
SMCTDES. 

Sua implantação ocorreu a par-
tir das necessidades identificadas 
na elaboração e gerenciamento 
de projetos públicos de forma 
efetiva e do intuito de fomentar a 
integração da Universidade com a 
Prefeitura do município. 

As diretrizes do PMO ESAG são 
traçadas a partir de três linhas de 
atuação: 

Apoio na elaboração de proje-
tos de interesse público, integran-
do ações universitárias às necessi-
dades do município; 

Realização de cursos de capaci-
tação em elaboração de projetos 

Apresentação

para os servidores da Prefeitura de 
Florianópolis e representantes de 
instituições sem fins lucrativos;

Pesquisa e divulgação de fon-
tes de recursos para a difusão de 
oportunidades de captação para o 
município. 

Sobre as fontes de recursos, as 
pesquisas são feitas no portal de 
convênios do Governo Federal 
–  SICONV, onde se encontram, 
por órgão do Governo, os progra-
mas nacionais que possibilitam 
a celebração de convênios e que 
disponibilizam recursos para a re-
alização de projetos públicos me-
diante a sua submissão e análise.

A seguir, divididos em suas res-
pectivas áreas de resultados, en-
contram-se listados os principais 
projetos que receberam apoio do 
Escritório. Maiores informações 
poderão ser encontradas em nos-
so site, disponível ao final deste 
portfólio. 

Escritório PMO ESAG
(48) 3321.8257 

contato@pmoesag.com.br
www.pmoesag.com.br
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Desde a época de sua colonização, além da po-
pulação indígena que já se instalava, Florianópolis 
contou com a chegada de uma significativa quan-
tidade de imigrantes europeus, principalmente 
açorianos. Por esse motivo, é possível encontrar di-
versos traços dessas variadas culturas que se alas-
traram pelo município através das décadas. 

Como reconhecimento a essa riqueza trazida 
pelos imigrantes, existem hoje diferentes projetos 
que pretendem preservar e alimentar o patrimônio 
cultural que perdura no município, sendo uma das 
principais formas de representar a história de Flo-
rianópolis através de gerações. 

Cultura 
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Histórias de Santa Catarina - Náufragos e 
Conquistadores
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O projeto consiste na edição e disponibilização de quatro mil exemplares 
da obra “Histórias de Santa Catarina: Náufragos e Conquistadores”, livro 
ilustrado em quadrinhos, original executado com pena (nanquim preto) 
e pincel (cores – aquarela), estimulando a reflexão sobre a importância do 
conhecimento da nossa história e raízes culturais como uma das formas de 
valorizar e preservar o patrimônio natural, paisagístico e histórico/arquite-
tônico existente. 

INÍCIO / TÉRMINO
Maio de 2010 / Dezembro de 2010

PROPONENTE: 
Pessoa Física – Eleutério Nicolau da Conceição

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Tractebel Energia
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 103.110,00



Curta Metragem
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O projeto tem por finalidade atrair a participação de moradores de Flo-
rianópolis para que contem suas histórias sobre o município de forma a 
registrá-las conforme o ponto de vista da população. Também está prevista 
a produção de um vídeo de curta duração que consiste no lançamento 
de um convite à população para a participação em um “filme”. Para tanto, 
anúncios serão veiculados nos principais jornais da cidade, outdoors, car-
tazes e folders e ocorrerá uma seleção de aproximadamente vinte pessoas 
para que registrem seu depoimento na produção do documentário.

INÍCIO / TÉRMINO:
Fevereiro de 2010 / Maio de 2010

PROPONENTE:
Pessoa Física – Fernanda Viana

PARCEIROS:
Origem dos Recursos - Softplan
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 58.981,00

 

Cultura

Centro Cultural Aliança Francesa
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O centro cultural Aliança Francesa é um projeto arquitetônico que colocará 
2043 metros quadrados à disposição de atividades franco-brasileiras em 
um prédio de linhas ecologicamente corretas e tecnologicamente avan-
çadas. Tem como objetivo proporcionar um espaço que favoreça a inspira-
ção, criação, fruição, manifestação e registro da cultura aos habitantes do 
município, aos seus visitantes, às instituições públicas e/ou privadas e aos 
que frequentam o centro urbano da capital.

INÍCIO / TÉRMINO:
Janeiro de 2010 / Setembro de 2010 

PROPONENTE:
Aliança Francesa

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Aliança Francesa
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 36.500.000,00



O projeto consiste na realização de trinta apresentações nas escolas de en-
sino médio do município de Florianópolis. Durante as apresentações, da-
dos sobre a vida e obra de importantes compositores serão informados ao 
público, criando um canal de reflexão e discussão sobre a música orques-
tral e a música de câmara.

INÍCIO / TÉRMINO:
Novembro de 2010 / Novembro de 2011

PROPONENTE: 
Secretaria Municipal de Educação

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Lei Municipal de Incentivo à Cultura
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 81.746,50

Música de Câmara nas Escolas
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Cultura

O Artesanato e a Sustentabilidade das 
Mulheres Indígenas
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O projeto pretende alavancar o potencial do artesanato indígena feito pe-
las mulheres das comunidades de Maciambu, Biguaçu e Morro dos Cava-
los, para que possam obter produção artesanal autossustentável, além de 
melhorias na qualidade dos produtos. Para isso, contam com o auxílio do 
Design Possível, que tem atuado junto a diferentes grupos produtivos, au-
xiliando na geração de renda. 

INÍCIO / TÉRMINO:
Duração de sete meses no ano de 2011

PROPONENTE:
Coordenadoria de Programa e Promoção da Igualdade Racial – COPPIR 

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Ministério do Desenvolvimento Social
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 47.709,50



Expedições Culturais da Arte Naif

 O projeto consiste em uma série de encontros, as chamadas intervenções, 
em diversas entidades de Florianópolis. Esses encontros terão palestras 
expositivas sobre a Arte Naif, suas origens, formas, vertentes, e os partici-
pantes poderão colocar conhecimentos adquiridos na prática, montando 
peças características dessa expressão cultural. 

INÍCIO / TÉRMINO:
Agosto de 2010 / Dezembro de 2011

PROPONENTE: 
Ação Social Paroquial da Trindade

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Lei Municipal de Incentivo à Cultura
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 36.576,41

Plano de Ação para Cidades Históricas
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O plano compreende quatro ações que pretendem desenvolver estudos 
de viabilidade para a recuperação e conservação do patrimônio cultural do 
município de Florianópolis.

INÍCIO / TÉRMINO:
Dezembro de 2010 / Dezembro de 2011

PROPONENTE:
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável
Fundação Franklin Cascaes 

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – PAC Cultura
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 868.120,00

 

Cultura
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Em um país marcado pela diversidade de povos 
e raças, a discriminação racial ainda se apresenta de 
maneira considerável. No município de Florianópo-
lis, a COPPIR (Coordenadoria Municipal de Políticas 
Públicas para a Promoção da Igualdade Racial) é a 
responsável pelas ações e pelos projetos voltados 
ao combate do racismo que buscam a promoção 
da igualdade racial.

Igualdade Racial



Igualdade Racial

Observatório do Trabalho COPPIR
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O projeto tem como objetivo realizar um estudo levando em conta a evolu-
ção temporal e a segmentação de perfil dos trabalhadores, dos rendimen-
tos e as bases de dados utilizados, visando subsidiar a participação dos 
negros na elaboração de políticas públicas para a promoção da igualdade 
racial.

INÍCIO / TÉRMINO:
Dezembro de 2010 / Setembro de 2011

PROPONENTE:
Coordenadoria de Programa da Igualdade Racial – COPPIR 

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 106.700,00
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Por ser um dos destinos mais procurados no 
mundo, Florianópolis também necessita de proje-
tos que atendam às necessidades turísticas, ainda 
defasadas, como por exemplo, a infraestrutura para 
receber turistas de diferentes lugares e os postos de 
informação que não se apresentam em um número 
adequado em comparação à quantidade de viajan-
tes que por aqui passam.

Em complemento a isso, não se pode desconsi-
derar que a cada ano o número de turistas aumen-
ta e a cidade vem ficando conhecida mundialmen-
te. Portanto, projetos que busquem melhorias nas 
condições turísticas de Florianópolis vêm merecen-
do maior atenção para o pleno desenvolvimento 
do município. 

Turismo
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Serviço de Atendimento 
Móvel ao Turista - SAMTU
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O projeto tem como objetivo implantar o Serviço de Atendimento Móvel 
ao Turista de Florianópolis e por meio deste deslocar uma equipe com in-
fraestrutura até as principais praias de Florianópolis na alta temporada, 
divulgando os atrativos e informando turistas no ambiente em que se en-
contram, sem a necessidade de se deslocarem até os postos fixos de infor-
mação que se encontram apenas nas entradas do município (aeroporto, 
rodoviária etc.), bem como estar presente nos principais eventos da capital 
realizando o mesmo trabalho.

INÍCIO / TÉRMINO:
Fevereiro de 2011 / Dezembro de 2011

PROPONENTE:
Secretaria Municipal de Turismo – SETUR 

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte  
- SEITEC
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 200.000,00
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Apresentando uma extensão de cinquenta qui-
lômetros de extensão Norte-Sul, a Ilha de Santa 
Catarina, que abriga o município de Florianópolis, 
continua revelando riquezas naturais e surpreen-
dendo a todos com a exuberância da fauna e da 
flora em seu território. Junto a isso, também veio o 
desenvolvimento urbano, muitas vezes inadequa-
do e mal planejado pelo homem. Construções irre-
gulares em locais protegidos, destinação imprópria 
do lixo urbano e a poluição do ar e das águas são 
os principais problemas enfrentados no município.

Para a sustentação e preservação de uma qua-
lidade de vida aos seus habitantes, Florianópolis 
vem procurando aumentar suas ações em prol do 
meio ambiente para alcançar um desenvolvimento 
sustentável a todos os habitantes do município.

Meio Ambiente



Estudo de Regionalização Visando a Gestão Inte-
grada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos 

na Região Metropolitana da Grande Florianópolis

Meio Ambiente

Abrangendo um total de 815.564 habitantes, pretende-se elaborar um es-
tudo de regionalização na região metropolitana da Grande Florianópolis 
com vistas a subsidiar o planejamento para a gestão integrada dos resídu-
os urbanos desde a geração até o destino final, bem como fundamentar 
os projetos intermunicipais na ótica de um desenvolvimento sustentável e 
em parceria com as associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis. 

INÍCIO / TÉRMINO:
Dezembro de 2010 / Outubro de 2012

PROPONENTE:
Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP 

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Ministério do Meio Ambiente / MMA
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 2.020.784,00
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O Escritório de Projetos possui, como uma das 
linhas de atuação, a capacitação de servidores pú-
blicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, rea-
lizada para que servidores da Prefeitura Municipal 
de Florianópolis possam adquirir conhecimento na 
área de elaboração de projetos a partir de cursos 
que os preparam e motivam para essa área.

Capacitação 



Capacitação

Curso de Elaboração de Projetos para 
Servidores da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis

31

O curso consiste em uma capacitação sobre elaboração de projetos para 
servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis com a finalidade de 
que obtenham conhecimentos e habilidades na área.

INÍCIO / TÉRMINO:
Setembro de 2010 / Novembro de 2010

PROPONENTE:
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável 

PARCEIROS:
Origem dos Recursos – Prefeitura Municipal de Florianópolis
Escritório de Projetos PMO ESAG

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$ 2.600,00
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