
NOVAS 
OPORTUNIDADES DE 
DESENVOlVImENTO 
A Operação Urbana Porto Maravilha vai requalificar a 
Região Portuária do Rio e reintegrá-la à cidade, com a 
execução de obras de infraestrutura e a prestação de 
serviços públicos de qualidade. O processo de reurba-
nização prevê o aumento da população de 28 mil para 
100 mil pessoas até 2020. Mas uma cidade não é 
somente sua estrutura física. É, sobretudo, o espaço em 
que o modo de vida de seu povo acontece, e as pessoas 
fazem a sua história.

Transformar a área de 5 milhões de metros quadrados 
vem com a tarefa de preservar a identidade e as carac-
terísticas dessa região. O Porto Maravilha quer garantir 
que a população se beneficie da requalificação para 
melhorar sua qualidade de vida sem sair da área.

A Lei Complementar nº 101/2009 que criou o Porto 
Maravilha definiu que o Poder Público deve implementar 
ações que promovam o desenvolvimento social e econô-
mico da população que hoje vive na região. Para cumprir 
esta tarefa, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), empresa da Pre-
feitura do Rio, criou o Programa Porto Maravilha Cidadão.

REQUAlIFICAR 
COm INClUSÃO E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAl 
O Porto Maravilha Cidadão prepara pessoas para as 
novas oportunidades, fruto das transformações em 
curso. Em parceria com outros órgãos do poder público, 
organizações sociais e setor privado, o programa apoia 
e promove iniciativas para o desenvolvimento socioe-
conômico. As ações contribuem para a valorização da 
indústria criativa e para a promoção da equidade de 
gênero (igualdade de condições entre os sexos) e etnia.

Cursos de formação profissional, apoio à produção de 
Habitação de Interesse Social, incentivo aos micro e 
pequenos empreendedores, atividades de educação 
ambiental, promoção do diálogo com a população são 
alguns exemplos das iniciativas em andamento.

Juntos, os programas Porto Maravilha Cidadão e Porto 
Maravilha Cultural complementam a Operação Urbana 
Porto Maravilha, mostrando que é viável recuperar espa-
ços urbanos degradados para construir uma cidade que 
respeita cultura, história e meio ambiente e é cada vez 
mais justa para todos os seus cidadãos.
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www.portomaravilha.com.br
www.blogportomaravilha.com
www.twitter.com/portomaravilha
www.facebook.com/portomaravilha
cdurp@cdurp.com.br
CDURP (21) 2976-6640

Qualidade de vida



P R I N C I PA I S  l I N H A S  D E  A Ç Ã O

APOIO A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO GERAÇÃO DE EMPREGOS

AÇÕES DE APOIO AO MICRO 
E PEQUENO EMPRESÁRIOEDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Novos imóveis para Habitação de Interesse Social 
já estão em construção na área e seu entorno. 
A Secretaria municipal de Habitação é a principal 
parceira nessa linha de ação

Incentivos fiscais foram criados especialmente 
para a região. Proprietários de imóveis de 
importância histórica, cultural, ecológica 
ou paisagística que mantiverem seus 
imóveis em bom estado de conservação 
poderão obter isenção de dívidas de 
IPTU. moradores e donos de imóveis 
podem parcelar dívidas de impostos 
municipais em condições especiais. 
Novas construções têm isenção 
de IPTU por 10 anos

O diálogo permanente com associações de moradores 
e organizações civis da região é também um modo de 
prestação de contas e permite o aprimoramento dos 

projetos e ações do Porto maravilha

Ação integrada à Secretaria municipal de Trabalho 
e Emprego, o Balcão de Empregos Porto maravilha 
cadastra e forma trabalhadores

Empresas são estimuladas a 
oferecer vagas de forma 

sistemática para o balcão 
e a empregar preferen-

cialmente moradores 
da região

Campanhas educativas, como 
caminhadas contra a dengue e 
mutirões de limpeza, fazem parte da 
rotina de trabalho do Porto maravilha

Em parceria com o Sebrae-RJ, 
micro e pequenos empreendedores 

ganham suporte  para acompanhar o 
desenvolvimento da nova economia da região

Consultorias para melhorar gestão, qualificar 
produtos e serviços e ampliar a inserção no 
mercado são algumas das ações em andamento

Fomento a cursos 
de capacitação e 

formação nas áreas 
de Construção Civil, 
Comércio, Serviços, 

Turismo e Tecnologia da 
Informação estão entre  

as prioridades

Apoio a oficinas, sempre gratuitas, organizadas por 
associações de moradores e organizações sociais dos 

bairros do Porto maravilha


