
Estabelecer uma 
parceria mundial para 

o desenvolvimento
META

Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto, baseado em 
regras, previsível e não discriminatório. Inclui o comprometimento com a boa governança, 

o desenvolvimento e a redução da pobreza – tanto nacional como internacionalmente.

META
Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento (através de programas de ações para o desenvolvimento 
sustentável de pequenos países insulares em desenvolvimento e os resultados da vigésima 

segunda sessão especial da assembleia geral).

META
Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos, incluindo 

um regime isento de direitos e não sujeito a cotas para as exportações dos países menos 
desenvolvidos; um programa reforçado de redução da dívida dos países pobres muito 

endividados e anulação da dívida bilateral oficial; e uma ajuda pública mais generosa para o 
desenvolvimento dos países empenhados na luta contra a pobreza.

8a

8b

8c
META

Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento, mediante medidas 
nacionais e internacionais, de modo a tornar a sua dívida sustentável a longo prazo. 8d

META
Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar estratégias que 

permitam que os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo.

META
Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a medicamentos 

essenciais a preços acessíveis, nos países em desenvolvimento.

8e
8f

META
Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, 

em especial das tecnologias de informação e de comunicações. 8g
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O objetivo de Desenvolvimento do Milênio 8 refere-
-se ao “pacto global pelo desenvolvimento”. As  
sete metas definidas para atingir este objetivo 

levam em conta fatores estruturais que podem limitar 
o potencial para o desenvolvimento e incluem:

n avançar no desenvolvimento de um sistema co-
mercial e financeiro aberto, baseado em regras, 
previsível e não discriminatório;

n atender às necessidades especiais dos países menos 
desenvolvidos, incluindo ajuda pública para o desen-
volvimento dos países empenhados na luta contra 
a pobreza;

n atender às necessidades especiais dos países sem 
acesso ao mar e dos pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento;

n tratar globalmente o problema da dívida dos países 
em desenvolvimento, mediante medidas nacionais 
e internacionais de modo a tornar a sua dívida sus-
tentável a longo prazo;

n em cooperação com os países em desenvolvimento, 
formular e executar estratégias que permitam que os 
jovens obtenham um trabalho digno e produtivo;

n em cooperação com as empresas farmacêuticas, 
proporcionar o acesso a medicamentos essenciais 
a preços acessíveis, nos países em vias de desenvol-
vimento;

n em cooperação com o setor privado, tornar acessí-
veis os benefícios das novas tecnologias, em especial 
das tecnologias de informação e de comunicações.

o objetivo de Desenvolvimento do Milênio 8 deve ser 
interpretado como um objetivo geral, porque estimula 
parcerias não só focadas nas sete metas claramente 
especificadas, mas inclui também toda a cooperação 
internacional que vise contribuir, de alguma forma, para 
que o governo nacional ou local progrida nos outros 
sete objetivos. 

As quatro primeiras metas não se inserem na compe-
tência da governança de um ente subnacional, à luz do 
contexto constitucional brasileiro. 

Medicamentos a preços acessíveis

o acesso a medicamentos é um fator essencial para o 
bom funcionamento da saúde pública de qualquer país 
ou região. Medicamentos são, para os processos de 
prevenção, tratamento e reabilitação de enfermidades, 
tão importantes como as vacinas são para os proces-
sos de imunização. Na falta de definição operacional 
sobre medicamentos essenciais e diante da dificuldade 

de definir mecanismos de cooperação entre empresas 
farmacêuticas e governos para que se obtenham me-
dicamentos a “preços razoáveis”, este relatório foca o 
acesso a medicamentos gratuitos.

os Gráficos 1 e 2 demonstram grau elevado de gratui-
dade de acesso aos medicamentos, principalmente para 
quem utiliza o Sistema Único de Saúde (SuS). Nesse 
contexto, tem destaque o Programa Dose Certa. 

Desde 1995, a população do Estado de São Paulo tem 
acesso ao Programa Dose Certa, que distribui gratuita-
mente diversos tipos de medicamentos básicos. Parte 
desses medicamentos é produzida pela Fundação para o 
Remédio Popular (Furp), laboratório público do governo 
do Estado. o programa cobre a necessidade de medi-
camentos da maioria das doenças mais comuns e de 
seus sintomas, como verminoses, febre, dor, infecções, 
inflamações, pressão alta, diabetes e doenças do cora-
ção, entre outras. Encontram-se também incorporados 
ao programa os contraceptivos e medicamentos para a 
saúde mental. 

o Estado de São Paulo destaca-se no cenário brasileiro 
por concentrar a parcela majoritária da indústria far-
macêutica, principalmente nas Regiões Metropolitanas 
de São Paulo e de Campinas. o Estado abriga 42% da 
produção farmacêutica do Brasil, sendo responsável, 
em 2009, por 70% de toda a produção brasileira de 
medicamentos. Esse segmento exibe taxas de inovação 
superiores às do conjunto da indústria. 

Gráfico 1
Proporção de pessoas que utilizaram serviço de saúde nos 
últimos 15 dias com prescrição de medicamentos e receberam 
gratuitamente os medicamentos receitados
Brasil e Estado de São Paulo – 1998-2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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o governo paulista, por meio da Furp, é um dos maiores 
fabricantes públicos de medicamentos do Brasil, ocupan-
do posição estratégica nas políticas de saúde nacionais. 
Fundada em 1974, sua produção é composta por 52 
tipos de medicamentos, entre os quais anti-infecciosos, 
anti-inflamatórios, antirretrovirais, remédios para con-
trole de hipertensão, diabetes e saúde mental. A Furp 
produziu, em 2010, mais de 1,6 bilhão de medicamentos 
e atendeu cerca de 3 mil municípios brasileiros.

Acessibilidade dos benefícios de novas 
tecnologias, em especial das tecnologias de 
informação e comunicações

um dos alicerces no processo de desenvolvimento de 
países e regiões é o acesso às novas tecnologias da 
informação e comunicação. o Brasil e o Estado de São 
Paulo sofreram importantes transformações nas últimas 
décadas nesta área. Na década de 1990, com as priva-
tizações e a mudança do marco regulatório no setor 
de telecomunicações, houve uma verdadeira explosão 
no acesso à telefonia fixa e móvel. Atualmente, o nível 
de cobertura apresenta-se semelhante ao de países 
desenvolvidos.

os Gráficos 3 e 4 mostram o crescimento expressivo 
do acesso à telefonia móvel e fixa tanto no Brasil 
quanto no Estado de São Paulo, embora o Estado 
apresente sistematicamente nível de cobertura maior, 
o que demonstra seu maior grau de desenvolvimento 
tecnológico.

Gráfico 3
Proporção de domicílios particulares permanentes com 
telefone fixo
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2010 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados 
pela PNAD.

Gráfico 4
Proporção de domicílios particulares permanentes com 
telefone móvel celular
Brasil e Estado de São Paulo – 2001-2010

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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Em 1992, no Brasil, 19,0% dos domicílios contavam 
com telefone fixo, enquanto São Paulo tinha cobertura 
de 28,2%. Já em 2010, 40,8% dos domicílios do país 
possuíam telefone fixo, enquanto a porcentagem em 
São Paulo era de 62,7%. A queda gradual na telefonia 
fixa registrada em ambos os domínios a partir de 2001 
deveu-se à chegada e ao grande impacto da tecnologia 
móvel de celular.

Gráfico 2
Proporção de pessoas que utilizaram serviço de saúde do 
SuS nos últimos 15 dias com prescrição de medicamentos e 
receberam gratuitamente os medicamentos receitados
Brasil e Estado de São Paulo – 1998-2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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2008, 57,1% das pessoas acessaram a rede alguma vez 
da sua própria casa, enquanto no Estado de São Paulo 
a proporção foi de 65,7%. Mesmo assim, os centros 
de acesso à Internet e o local de trabalho se mostraram 
importantes localidades de acesso.

É fundamental que o Estado garanta o acesso à Internet 
às novas gerações, uma vez que o novo ambiente profis-
sional e cívico a que eles pertencerão exigirá o domínio 
das ferramentas da era digital. o Gráfico 7 evidencia o 
vão que ainda existe entre os alunos de escolas públicas 
e privadas, tanto no Brasil quanto em São Paulo. É de 
registrar, no entanto, que no Estado de São Paulo o 
acesso dos estudantes de escola pública à Internet é 
bem maior que no conjunto do Brasil, demonstrando a 
importância de programas como o Acessa Escola.

Criado em 2008 pela Secretaria de Estado da Educação, 
o Programa Acessa Escola é um dos maiores projetos 
de inclusão digital do Estado, que transforma as salas 
de informática das escolas da rede pública estadual 
em espaços de acesso livre à Internet. o Acessa Escola 
prevê, preferencialmente, o atendimento às escolas de 
ensino médio. A implantação obedece a um cronograma 
gradativo, levando em consideração critérios como: 
regiões com maior índice de vulnerabilidade social, 
condições físicas da sala de informática, entre outros.

Inicialmente foi implantado em unidades da capital, 
depois na Grande São Paulo e Interior. Em 2010, o 
programa chegou a 3.213 escolas de todo o Estado, 
totalizando investimento de R$ 75,8 milhões para a 

o Gráfico 4 mostra o crescimento sólido do grau de 
cobertura da telefonia celular móvel, que foi impulsio-
nado pelo dinamismo e marco regulatório do setor. Em 
2001, 31,0% dos domicílios tinham telefone móvel no 
Brasil, proporção que era de 37,0% em São Paulo. Já 
em 2010, a cobertura saltou para 83,2%, no Brasil, e 
87,5% em São Paulo.

No entanto, além do telefone (fixo e móvel), nos dias 
atuais é fundamental o acesso à Internet, uma vez que a 
rede mundial de computadores se configura como pode-
rosa ferramenta de inclusão social e cívica, possibilitando 
a troca de informações de forma rápida e abrangente.

É expressivo o crescimento, tanto no país quanto no 
Estado de São Paulo, da proporção de domicílios com 
microcomputador com acesso à Internet. Isso pode 
ser creditado à queda nos preços dos computadores 
e à maior oferta de serviços de Internet discada ou de 
banda larga.

Em 2001, a proporção no Brasil era de 8,5%, enquanto 
em São Paulo correspondia a 14,9%. Em 2010, a propor-
ção saltou para 30,7%, no Brasil, e 44,5% em São Paulo. 
É válido notar que no Estado a cobertura tem crescido 
de forma mais acelerada, uma vez que a diferença de 
proporção era de apenas 6,4 pontos porcentuais entre o 
Brasil e São Paulo, em 2001, e elevou-se de 13,8 pontos 
porcentuais em 2010.

Tanto no Brasil quanto em São Paulo, o domicílio apa-
rece como o principal local de acesso à Internet. Em 

Gráfico 5
Proporção de domicílios particulares permanentes com micro-
computador com acesso à Internet
Brasil e Estado de São Paulo – 2001-2010

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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Gráfico 6
Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade que 
utilizaram a Internet nos últimos três meses, por local de acesso
Brasil e Estado de São Paulo – 2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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o Estado desfruta um amplo portfólio de parceiros, 
projetos e programas de cooperação internacional, 
mantendo um espírito de abertura e de equidade, em 
áreas tão díspares quanto ciência e tecnologia, meio 
ambiente, segurança pública, educação, agricultura, 
direitos da pessoa com deficiência ou investimentos. 
Todas as Secretarias do governo do Estado de São Paulo 
têm algum tipo de atividade internacional.

A atuação do governo se materializa bilateralmente, com 
o estabelecimento de programas de cooperação com ci-
dades, Estados/regiões, países, empresas multinacionais 
ou organismos internacionais (como o Banco Mundial, 
a oNu, Jica, ou o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento), ou multilateralmente, por intermédio da parti-
cipação em redes, fóruns e organismos internacionais.

os parceiros do governo de São Paulo localizam-se 
majoritariamente nas Américas, Europa e Ásia (China 
e Japão).

A cooperação de São Paulo está alicerçada na atração de 
boas práticas e recursos internacionais, como também 
na capacitação e transferência de tecnologias para paí-
ses em desenvolvimento na África e na América latina, 
principalmente nas áreas de segurança pública (polícia 
comunitária), habitação e biocombustíveis.

Em 2011, o governo de São Paulo e entidades associadas 
a ele, assinaram 20 acordos internacionais: o governador 
firmou memorandos de entendimento com a região 
francesa de Provence-Alpes-Côte d’Azur e com a Agên-
cia Francesa de Desenvolvimento (AFD); a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento assinou um protocolo de 
intenções com o Estado de Meta na Colômbia; a Secre-
taria dos Direitos da Pessoa com Deficiência celebrou 
um protocolo de intenções com a universidade Carlos 
III, da Espanha; a Secretaria de Desenvolvimento Metro-
politano assinou outro protocolo com a Adefrance; o 
Centro Paula Souza (autarquia do governo) firmou nove 
acordos com entidades na Argentina, uruguai, Equador, 
Espanha, EuA, Itália e México; e a Fundação de Amparo 
à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp) celebrou seis 
convênios de cooperação com organizações no Canadá, 
Dinamarca, EuA, França e Reino unido.

Além disso, o governo instituiu, em abril de 2012, o seu 
plano de governo na área internacional (“São Paulo no 
Mundo: Plano de Relações Internacionais 2011-2014”) 
(Decreto no 57.932). o plano estabelece três objetivos 
gerais, que delineiam os eixos orientadores das relações 
internacionais do governo, 16 prioridades setoriais e 54 
metas específicas quantificáveis (definidas por todas 
as Secretarias estaduais). Criou-se assim uma inserção 
internacional organizada, diferenciada e com objetivos 
de longo prazo. É o primeiro plano deste tipo no Brasil 
e um dos primeiros no plano mundial.

Gráfico 7
Proporção de estudantes de 10 anos ou mais que utilizaram a 
Internet nos últimos três meses, por tipo de escola
Brasil e Estado de São Paulo – 2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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manutenção do projeto e ampliação da capacidade de 
atendimento. Desde 2008, o projeto já contabiliza mais 
de 11,5 milhões de atendimentos.

Parcerias internacionais

Como 19ª maior economia mundial e segunda maior da 
América do Sul, o Estado de São Paulo é o mais global 
de todos os Estados da Federação brasileira. Esta forte 
integração internacional é potenciada pelo seu perfil 
cosmopolita e pelo mosaico cultural de sua população 
formada por cerca de 150 nacionalidades. 

o governo do Estado de São Paulo criou o primeiro 
órgão responsável pela administração das relações 
internacionais do Estado em 1991 (Assessoria Especial 
de Assuntos Internacionais). Após a destituição desse 
órgão em 1995, a Assessoria Especial foi reestabelecida 
em 2005 e reconfigurada em 2011.

o Estado de São Paulo atua internacionalmente em 
harmonia com o modelo constitucional e federativo 
brasileiro e se pauta, como Estado da Federação, pela 
observância dos princípios que regem a política externa 
brasileira e as relações diplomáticas do Brasil. o espírito 
federalista da Constituição de 1988 criou oportunidades 
para que São Paulo desenvolvesse atuação internacional 
centrada na projeção dos seus interesses específicos. 
Essa inserção internacional é um instrumento indispen-
sável ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 
humano do Estado e do país. 
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o Estado de São Paulo participa de redes, fóruns e 
organizações internacionais, como a Cúpula de líderes 
Regionais, Metropolis, Urban Age, Fórum de Regiões 
Mundiais, organização das Regiões unidas (Fogar), 
Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento 
Sustentável (nrg4SD), Grupo do Clima, Conselho Mun-
dial da Água, Governos locais pela Sustentabilidade 
(Iclei), Associação latino-Americana de Metrôs e Subter-
râneos, Associação Internacional do Transporte Público, 
Comunidade de Metrôs do Imperial College de londres 
e Rede Mercocidades (como membro observador). 

Ainda que São Paulo pertença a todas essas redes, a 
qualidade da sua participação varia, naturalmente, 
de acordo com seus interesses e recursos. Em abril 
de 2012, o Palácio dos Bandeirantes acolheu a sexta 
Cúpula de líderes Regionais, entidade que reúne sete 
grandes economias regionais (São Paulo, Baviera, Shan-
dong, Québec, Alta Áustria, Geórgia, Província oeste 

do Cabo) e representa 170 milhões de pessoas. Foi a 
maior cúpula internacional já organizada no Palácio 
dos Bandeirantes.

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são outro gran-
de programa do Estado de São Paulo, com portfó-
lio muito extenso e que busca, em parceria com o 
mundo privado (nacional e internacional), acelerar o 
desenvolvimento do Estado. Embora a maior parte 
dos investimentos seja em infraestrutura (transportes, 
saneamento), há PPPs planejadas para as áreas de 
educação, saúde e justiça. 

Entre 2005 e 2011, o Governador e o Vice-Governador 
de São Paulo receberam em audiência 302 autoridades 
internacionais, incluindo 33 Chefes de Estado e de Go-
verno. Só em 2011, o governador e o vice-governador 
receberam 95 dessas autoridades, incluindo dez Chefes 
de Estado e de governo.

Quadro 1 – Acesso A MedicAMentos essenciAis

Para garantir o acesso da população a medicamentos essenciais, o governo do Estado de São Paulo desenvolve ações que vão desde a 
produção até a distribuição de medicamentos. 

• Por meio da Fundação para o Remédio Popular – Furp, o governo construiu e equipou duas fábricas de medicamentos, em Guarulhos 
e em Américo Brasiliense. A primeira teve investimento de R$ 40 milhões e possui capacidade de produzir até 1 bilhão de unidades 
farmacêuticas por ano, entre psicotrópicos, antibióticos e medicamentos para tuberculose e hanseníase. A de Américo Brasiliense é 
a primeira fábrica pública a produzir genéricos. Esta unidade teve investimento de R$ 180 milhões e tem capacidade para produzir 
21,6 milhões de ampolas e 1,4 bilhão de comprimidos por ano.

• A Secretaria da Saúde, por meio do Instituto Butantan, está implantando uma Unidade de Processamento de Plasma (hemoderivados) 
para produzir imunobiológicos a partir do fracionamento do plasma do sangue humano, como imunoglobinas e albuminas, para 
tratamento de doenças como hemofilia, raiva e difteria. Esta nova unidade terá capacidade para processar 150 mil litros de plasma 
por ano e com domínio de tecnologia inovadora. 

• Adicionalmente, a Fábrica de Vacinas do Instituto Butantan é responsável por mais de 93% dos soros e vacinas produzidos no Brasil, 
como vacina contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza sazonal e H1N1.

• Além da produção, há também a distribuição de medicamentos. o Programa Dose Certa é uma rede de distribuição de medicamentos 
gratuitos para a população que utiliza o serviço público de saúde municipal, estadual ou federal. Desde 1995, quando foi implantado, 
o Dose Certa já dispensou gratuitamente mais de 18,5 bilhões de unidades farmacêuticas (dados de junho/2011). De janeiro a 
dezembro de 2010, mais de 1,2 bilhão de unidades farmacêuticas foram distribuídas. Entre os medicamentos – que cobrem a 
maioria das doenças com maior incidência – estão analgésicos, antitérmicos, antibióticos, anti-inflamatórios, vitaminas, pomadas e 
medicamentos para tratamento da hipertensão.
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Quadro 2 – Acesso A novAs tecnologiAs

o governo do Estado de São Paulo investe em programas que visam a inclusão digital da população.

•	 o Programa Acessa São Paulo tem como objetivo democratizar o acesso aos serviços de governo eletrônico e às oportunidades de 
comunicação, educação e entretenimento que a Internet oferece. Cada posto do Acessa São Paulo tem entre cinco e dez computadores, 
que dão acesso gratuito e livre à Internet. Atualmente, são 661 postos em 552 municípios, com mais de 2,38 milhões de usuários 
cadastrados e mais 56 postos em implantação.

•	 Na mesma direção, o Programa Acessa Escola busca a inclusão digital e social de alunos, professores e funcionários das escolas 
da rede pública estadual. o programa, que utiliza a experiência de sucesso do Acessa São Paulo, instala nas escolas uma sala com 
computadores de última geração e Internet banda larga, que fica aberta nos três períodos letivos. os usuários podem navegar na 
Internet, fazer pesquisas, formatar e imprimir trabalhos, usar programas de conversação on-line, participar de redes sociais, criar 
seu próprio endereço de e-mail e usar serviços de governo eletrônico. A meta para o período 2012-2015 é atender cerca de 5 mil 
novas escolas.

Destacam-se também os programas que procuram facilitar o acesso à Internet de banda larga.

•	 o Programa Banda Larga Popular visa facilitar o acesso da população de baixa renda ao serviço de Internet em alta velocidade. o 
programa é voltado para os indivíduos que já possuem computador, mas não têm acesso à Internet ou ainda utilizam o acesso 
discado. Pagando cerca de R$ 30 por mês, o usuário do pacote popular tem direito a um modem, instalação e serviços de provedor 
de Internet. A velocidade inicial oferecida é praticamente quatro vezes mais rápida do que a conexão discada. Muitas operadoras já 
aderiram ao programa e estão oferecendo o serviço aos paulistas.

•	 o Programa Município Digital tem como objetivo oferecer conexão de banda larga às prefeituras de municípios com menos de 100 
mil habitantes. o projeto foi criado visando beneficiar a população de municípios que, por serem muito pequenos, não despertam 
interesse das prestadoras de serviço convencionais. os custos de implantação são cobertos por orçamento próprio do município ou 
mediante emenda orçamentária. Através da rede de computadores do governo (Intragov) ou link contratado para essa finalidade e, 
depois, por meio de redes sem fio (wireless), o Município Digital pretende dar apoio técnico para instalar pelo menos uma conexão 
de 2 Mbps e pontos de acesso wireless pelos municípios. 

Seguindo os princípios de transparência, e em sintonia com as mais modernas práticas de governança corporativa, o Estado de São Paulo 
conta hoje com portais eletrônicos para a divulgação de informações produzidas pela administração pública. Nesses portais, os cidadãos 
podem encontrar não apenas informações organizadas como também dados em formato aberto, como estímulo à criação de novos 
serviços eletrônicos, promoção da transparência e melhoria da qualidade das informações de interesse da sociedade. 

•	 o Portal da Transparência tem como principal objetivo disponibilizar, na rede mundial de computadores, os dados e as informações 
decorrentes da atuação do governo, de forma clara, objetiva e simplificada. Focaliza as seguintes ações: redução do esforço de 
navegação para visualizar a informação, de modo que com um ou dois cliques o cidadão obtenha o que pretende; inserção de 
explicações e definições sem os rebusques técnicos dos dados ou informações disponíveis no Portal; centralização de links que 
conduzam diretamente às informações complexas ou bases de dados nos sítios de sua origem; atualização constante do Portal, 
tornando-o fonte de consulta habitual às informações de interesse do cidadão.

•	 o Portal Prestando Contas, hospedado no site da Secretaria da Fazenda, disponibiliza informações pormenorizadas e em tempo 
real sobre a execução orçamentária e financeira para conhecimento e acompanhamento pela sociedade. Disponibiliza também os 
balanços dos últimos cinco anos das empresas públicas do Estado de São Paulo.

•	 o Governo Aberto SP é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo disponibilizar para a sociedade, 
via Internet, cópias de bases de dados e de informações não sigilosas e de acesso irrestrito dos órgãos e entidades da administração 
pública estadual de forma gratuita, buscando estimular a criação de novos serviços eletrônicos, a promoção da transparência e a 
melhoria de qualidade das informações de interesse da sociedade.

•	 o Portal do governo de São Paulo é o maior e mais completo do país, disponibiliza notícias e informações sobre ações do governo 
e ainda tem espaço para comentários dos cidadãos. 

•	 o Portal da Juventude foi criado com o objetivo de disponibilizar, em um mesmo site, informações destinadas ao público jovem, 
divididas em cinco temas: Divirta-se, Estude, Trabalhe, Viva com Saúde e Faça Política.




