
 
 

 
  ECONOMIA 

 
 
 
 

DIMENSÃO 

 Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades 
 

ÁREAS DE RESULTADO 
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RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES 

DIRETRIZES 

 Promover a diversidade econômica indo além do petróleo, tornando a cidade um Polo de Atração de investimentos ligado à economia do 
conhecimento, às indústrias criativas e às tecnologias sociais. 
 
 

 Tornar a cidade inteligente e inclusiva, promovendo a modernização tecnológica, fortalecendo o sistema de informações, e oferecendo ampla 
cobertura digital para a conectividade entre pessoas, empresas e governo. 
 
 

 Disseminar o empreendedorismo, o associativismo e o cooperativismo nos arranjos produtivos locais, criando dinamismos sociais, e multiplicar a 
prosperidade nas diversas centralidades do município. 
 
 

 Garantir a qualificação da mão-de-obra com ênfase na formação dos jovens empreendedores. 
 
 

 Promover a inclusão sócio-produtiva, articulada com as atividades existentes nos territórios, de jovens, de idosos e de pessoas com deficiência. 
 

 Garantir a capacitação e a empregabilidade dos jovens, estimulando a criação de emprego e renda em bairros e comunidades carentes. 
 

 Fortalecer o consumo consciente, combatendo o consumismo e incentivando o comércio justo e solidário. 
 
 Fortalecer e diversificar a vocação turística da cidade, enfatizando a paisagem, a cultura e o meio ambiente como atrações turísticas. 

 
 

 Incentivar o turismo como atividade produtiva, que preserve o patrimônio cultural, ambiental e paisagístico. 
 

 Garantir a segurança como fator primordial para estimular o turismo. 
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METAS POR ÁREA DE RESULTADO 

M1: Aumentar a oferta de empregos na Zona Norte 

(AP3) e Zona Oeste (AP5) para reduzir a diferença da 
proporção de empregos formais e população em 2% até 
2020, mantendo-se, no mínimo, a proporção existente na 
Zona Sul (AP2) e  Barra da Tijuca (AP 4.1). 

M2: Incrementar em 30% o número de novas empresas 

na cidade até 2020. 

M3: Atingir a marca de 4 bilhões de dólares em 

investimentos externos diretos até 2020. 

M4: Capacitar, pelo menos, 36.000 pessoas no Programa 

Oficina para o Emprego (OPE), através da oferta de 40.000 
vagas, até 2020. 

M5: Realizar compras municipais nas Zonas Francas 

Sociais em, no mínimo, R$ 60 milhões até 2020. 

M6: Aumentar em 20% o número de turistas nacionais e 

internacionais na cidade até 2020.  

M7: Fomentar 100 projetos de Inovação captados em 

zonas de risco e de baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) até 2020. 
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ECONOMIA DO FUTURO 

Situação Atual 

Descrição da Iniciativa 

O município do Rio de Janeiro possui uma importante economia, considerando os recortes metropolitano, estadual e nacional. Possui o 2º maior PIB e mercado 
de trabalho do país entre as capitais. Entretanto, nos últimos anos vem sofrendo, como todo o país, os efeitos de uma grave crise econômica. A partir de 2015 a 
economia carioca apresenta uma queda no nível de emprego e da atividade produtiva. Em 2016, foi um dos municípios brasileiros que teve maior queda no 
número de empregos formais, consequência da forte recessão nacional, particularmente potencializada, em terras fluminenses, pela crise no setor de petróleo. 
 
A cidade do Rio de Janeiro também é a principal referência internacional do país. Isso gera uma importante potencialidade privada no setor de serviços, que 
deve ser priorizado em uma estratégia de adensamento produtivo e geração de renda e emprego de qualidade. Em economia regional podemos dividir as 
atividades econômicas em indutoras e induzidas. As indutoras são aquelas que podem atender a demanda na região em que estão instaladas, mas além disso 
também podem vender para fora da região, atraindo assim renda nova. O que podemos chamar de “atividades exportadoras”.  Entre as atividades indutoras no 
setor de serviços podemos destacar como tendo enorme potencialidade na cidade aquelas vinculadas ao complexo produtivo do turismo, entretenimento, 
esporte, cultura e mídia. Também merecem destaque por suas potencialidades as atividades em torno do complexo da economia da saúde e do complexo 
petróleo e gás.   

“Economia do Futuro” tem como objetivo aproveitar e promover as potencialidades existentes na economia carioca para gerar mais emprego e renda. Para 
isso, serão desenvolvidos os seguintes projetos: 
• Municipalização do Porto, para auferir novas receitas e contribuir com o processo de desenvolvimento urbano em curso na região; 
• Criação do Fundo de Investimento Imobiliário; 
• Potenciais de Desenvolvimento Econômico: desenvolvimento de estudos para identificar os complexos e as cadeias produtivas que possuam potencialidades 

na cidade  e avaliar as atividades do setor de serviços que gerem maior dinamismo; 
• Elaboração da Matriz Insumo-Produto para identificar a interdependência das atividades produtivas no que concerne aos insumos e produtos utilizados e 

decorrentes do processo de produção; 
• Criação do Fórum Permanente de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e implantação e consolidação do Conselho de Desenvolvimento; 
• Economia da Cultura e do Conhecimento: realização de estudos para embasar políticas públicas que promovam maior aproveitamento destes setores, tendo 

em vista sua extrema importância para a cidade, seja por sua herança histórica, como berço do samba, da televisão brasileira e de diversas Universidades e 
centros de pesquisa, seja por sua influência na autoestima do cidadão e na geração de renda; 

• Ampliação dos pontos fixos de food truck: incentivo a atividade de comida sobre rodas, através da reformulação do programa, redefinição e ampliação dos 
pontos licenciados e criação das feiras públicas de comida sobre rodas. 
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ECONOMIA DO FUTURO 

Principais Projetos ou  
Grupos de Ações: 
 

• Municipalização do Porto 
• Fundo de Investimento 

Imobiliário 
• Matriz Insumo-Produto 
• Potenciais de Desenvolvimento 

Econômico 

 

Indicadores: 
 

• Número de novas empresas  
• Número de empregos formais 
• Número de empresas no setor 

de cultura e conhecimento  
• Receita anual com aluguéis de 

espaços no Porto  
• Valor dos ativos aportados no 

Fundo de Investimento 
Imobiliário  

• Proporção entre empregos 
formais e população residente 
nas diferentes Áreas de 
Planejamento (APs) da cidade 
 

 

Resultados Esperados 

Alinhamento com Metas 

• Melhoria das condições de emprego e renda. 
 

• Reversão da tendência crescente da taxa de desemprego, marca dos dois últimos anos. 
 

• Aumento no número de empresas. 
 

• Melhoria da contribuição do Rio de Janeiro no ranking do Doing Business - Relatório do Banco Mundial. 
 

• Ampliação do adensamento produtivo através dos seguintes complexos econômicos: turismo, entretenimento, 
esporte, cultura e mídia; petróleo e gás; e economia da saúde. 

• Aumentar a oferta de empregos na Zona Norte (AP3) e Zona Oeste (AP5) para reduzir a diferença da proporção de 
empregos formais e população em 2%, até 2020, mantendo-se, no mínimo, a proporção existente na Zona Sul 
(AP2) e  Barra da Tijuca (AP 4.1). 
 

• Incrementar em 30% o número de novas empresas formais na cidade, até 2020. 
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RIO VOCAÇÃO GLOBAL 

Situação Atual 

Descrição da Iniciativa 

O Rio de Janeiro é, sem dúvida, uma cidade com vocação global. Não apenas por seus pontos turísticos, patrimônio natural e construído e belezas naturais, mas 
também por ser uma grande economia mundial. Com um PIB de 282,5 bilhões de dólares em 2013 (IBGE), supera a riqueza produzida por diversos países do 
mundo. Possui o 3º porto mais importante do Brasil, sendo uma importante via de exportações do país. Figura, nos rankings internacionais de metrópoles 
globais, dentre as cidades mais bem colocadas. A A.T. Kearney posicionou o Rio em 50º de uma lista de 125 cidades.  
 
A cidade também tem tido um papel internacional de destaque, participando de articulações importantes e assumindo compromissos globais nas áreas de 
sustentabilidade, mudanças climáticas e desenvolvimento urbano. Nos últimos anos, assumiu compromissos pela redução das emissões dos gases de efeito 
estufa, política de alimentação e nutrição e defendeu posições junto à ONU na formulação da Nova Agenda Urbana, no âmbito da Conferência Habitat III. 
 
O estabelecimento de Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) tem contribuído para o aumento e a diversificação das exportações de diversos países em 
desenvolvimento. A ZPE é um distrito industrial incentivado, onde as empresas nele localizadas operam com suspensão de impostos, liberdade cambial (podem 
manter no exterior, permanentemente, as divisas obtidas nas exportações) e procedimentos administrativos simplificados. O Brasil possui atualmente 25 ZPEs 
em 17 estados. A proposta de criação de uma ZPE no Rio de Janeiro poderia contribuir para o desenvolvimento das exportações, fortalecendo setores 
competitivos da economia da cidade. 

“Rio Vocação Global”  busca fortalecer a posição da cidade no cenário econômico mundial, e contará com ações para:  
• Ampliar o investimento externo e produtivo recebido pelo Rio de Janeiro, com diversificação de países investidores; 
• Captar recursos não reembolsáveis  para o desenvolvimento de projetos; 
• Implantar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), para fortalecer os setores competitivos da economia da cidade e contribuir com o aumento das 

exportações; 
• Aumentar o poder de influência da cidade no cenário internacional; 
• Atrair novas tecnologias e conhecimentos através de cooperação técnica bilateral e multilateral.  
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RIO VOCAÇÃO GLOBAL 

Principais Projetos ou  
Grupos de Ações: 
 

• Atração de investimentos 
• Captação de recursos 
• Criação da Zona de 

Processamento de Exportações 
(ZPE) 

• Aumento do poder de influência 
da cidade 

 

Indicadores: 
 

• Volume de investimentos 
externos diretos na cidade  

• Volume de recursos captados 
para a execução de projetos  

• Número de participações em 
negociações multilaterais 
como membro da delegação 
brasileira 

• Número de menções à 
posição defendida pelo Rio de 
Janeiro em relatórios 
publicados sobre as 
negociações multilaterais 

• Número de projetos de 
cooperação técnica bilateral 
executados 

 

Resultados Esperados 

Alinhamento com Metas 

• Aumento do investimento externo direto no Rio de Janeiro.  
 

• Atração de novas tecnologias e conhecimentos para a cidade.  
 

• Atração de investimentos voltados para as exportações.  
 

• Aumento do valor agregado das exportações e fortalecimento do balanço de pagamentos. 
 

• Aumento da competitividade das exportações. 
 

• Criação de empregos.  
 

• Promoção do desenvolvimento econômico e social.  
 

• Atração de mais indústrias para a cidade.  
 

• Aumento do poder de influência no cenário internacional. 

• Atingir a marca de USD 4 bilhões em investimentos externos diretos, até 2020.  
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CAPACITA RIO 

Situação Atual 

Descrição da Iniciativa 

A grave crise financeira pela qual vem passando o Rio de Janeiro gerou o fechamento de inúmeras vagas de emprego, inclusive na área de serviços. Somente 
em abril de 2017, cerca de 3.400 vagas foram fechadas na cidade. Além disso, grande parte da mão de obra utilizada nas obras para a realização das Olimpíadas 
Rio 2016 não foi absorvida pelo mercado após o término do evento, impactando no desempenho econômico da cidade.  
 
Somada à redução das vagas de emprego, o problema da falta ou baixa capacitação profissional continua latente, principalmente entre os jovens de baixa 
renda, o que também acarreta em indicadores negativos para a cidade. Em razão disso, o cidadão carioca continua encontrando muita dificuldade para se 
colocar ou recolocar profissionalmente. Torna-se fundamental, portanto, capacitar o trabalhador para acessar o mercado de trabalho formal, principalmente 
nos setores mais dinâmicos da Economia. 
 
No âmbito da Cooperação Internacional, o Rio de Janeiro tem histórico de cooperação em educação com a China, a Finlândia e a Holanda, por exemplo.  A 
Cooperação com  instituições como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), redes de 
cidades como a União de Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI) ou bilateralmente com outros países ou governos subnacionais, podem trazer 
conhecimentos técnicos para fortalecer projetos da Prefeitura. 

“Capacita Rio” tem como objetivo melhorar as condições de emprego e renda do cidadão carioca, priorizando a capacitação de jovens de baixa renda. Para isso, 
a Iniciativa contará com os projetos: 
• Oficina para o Emprego (OPE): oferecerá 40 mil vagas para capacitação profissional até o final de 2020, principalmente em alguns setores de serviços. Terá 

parceria com o sistema S e intercâmbios internacionais; 
• Trabalhador do futuro: o intuito é capacitar 1/3 das vagas no OPE em cursos considerados o futuro do mercado de trabalho. Para isso, serão realizadas 

pesquisas para identificar essas áreas e, se for o caso, firmar parcerias para concretizar o projeto; 
• Forsoft Rio: associação entre a prefeitura, a ASSESPRO-RJ e Empresas-Madrinhas para a formação profissional de jovens em tecnologia da informação (TI), 

com posterior contratação de, no mínimo, 30% dos capacitados; 
• Sistema de Informação do Mercado de Trabalho: gerador de informações, conhecimento e análises sobre o mundo do trabalho; 
• Agentes da TransformAção: visa capacitar jovens em coletores de informação e construir uma série histórica de dados sobre jovens moradores de áreas 

mais vulneráveis e suscetíveis à informalidade . 
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CAPACITA RIO 

Principais Projetos ou  
Grupos de Ações: 
 

• Oficina para o Emprego 
• Forsoft Rio 
• Sistema de Informação do 

Mercado de Trabalho 
• Agentes da TransformAção 

 

Indicadores: 
 

• Quantidade de vagas – OPE 
• Áreas de capacitação da OPE 
• Quantidade de vagas – Forsoft 
• Número de jovens 

empregados no Programa – 
Forsoft 

• Número de acessos ao portal 
do Sistema de Informação do 
Mercado de Trabalho 

• Número de jovens 
capacitados –  Agentes da 
TransformAção 

• Número de comunidades 
pesquisadas – Agentes da 
TransformAção 

Resultados Esperados 

Alinhamento com Metas 

• Melhoria da capacitação e empregabilidade dos jovens cariocas.  
 

• Aumento e melhoria das condições de emprego e renda. 
 

• Aumento do valor agregado dos profissionais cariocas, em especial os jovens de baixa renda.  
 

• Melhoria da prestação de serviços da cidade.  
 

• Disseminação da informação sobre o mundo do trabalho para todos os segmentos da sociedade.  
 

• Melhoria da qualidade de insumos e informações sobre o mundo do trabalho, visando a tomada de decisões e a 
construção de políticas públicas mais focadas e eficientes.  
 

• Disponibilização de informações mais qualificadas e georreferenciadas sobre os jovens moradores de áreas 
vulneráveis. 

• Capacitar, pelo menos, 36.000 pessoas no Programa Oficina para Emprego, através da oferta de 40.000 vagas, até 
2020. 
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL CARIOCA 

Situação Atual 

Descrição da Iniciativa 

A cidade ainda enfrenta dificuldades para melhorar plenamente a vida do cidadão que deseja empreender devido à burocracia existente. Diante desse cenário, 
muitos possíveis empreendedores, que auxiliam, inclusive, na realidade do emprego e renda do município, acabam desistindo de empreender, pois são altos os 
custos e o tempo de abertura de uma empresa ainda supera os 50 dias. 
 
Nas comunidades de baixa renda, especificamente, a atividade econômica se caracteriza por baixa oferta de emprego e existência de comércio e prestação de 
serviço quase sempre informais, com carência de injeção de dinheiro de fora da comunidade. Faz-se necessário, portanto, conceder incentivo e orientação aos 
pequenos empreendedores para aumentar a formalização de negócios e pequenas empresas. 

“Empreendedorismo Social Carioca” tem como objetivo orientar e facilitar a vida dos cariocas que desejam abrir uma pequena empresa, além de fomentar a 
atividade econômica nas regiões mais vulneráveis da Cidade. Contará com os seguintes projetos: 
• Zona Franca Social (ZFS): serão estabelecidas nas regiões mais vulneráveis da Cidade, onde as atividades econômicas, exercidas por microempresas e 

empresas de pequeno porte, serão priorizadas com o exercício do poder de compras do Município. As contratações diretas realizadas pela Administração 
Pública do Município, decorrentes do Sistema Descentralizado de Pagamento, serão realizadas entre os microempreendedores individuais, os fornecedores 
autônomos e as microempresas situadas nas Zonas Francas Sociais, sempre que possível; 

• Casa Móvel do Empreendedor Carioca: posto itinerante de atendimento às pessoas que pretendem abrir e/ou legalizar seus negócios. Irá percorrer os 
bairros delineados pelo Zona Franca Social, funcionando também como posto de cadastramento dos fornecedores; 

• Fundo do Trabalho –  FUNDET: concederá, no mínimo, 1.500 microcréditos aos pequenos empreendedores cariocas até final de 2020; 
• Rede Comunidade Integrada (RCI): plataforma on-line que funcionará como uma rede social, conectando as comunidades. Funcionará como marketplace, 

integrando ofertas e demandas locais, e fomentará a criação e financiamento de projetos e a criação e manutenção de redes locais. O projeto piloto será 
implementado nas Comunidades da Maré e posteriormente expandido para outros locais; 

• DJ do Amanhã: oferecerá curso de qualificação de DJ, nível 1, ministrado em unidades móveis. 
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL CARIOCA 

Principais Projetos ou  
Grupos de Ações: 
 
• Zona Franca Social 
• Casa Móvel do Empreendedor 

Carioca 
• Rede Comunidade Integrada 

(RCI) 
• Fundo do Trabalho 
• DJ do Amanhã 

 

Indicadores: 
 

• Número de alvarás expedidos 
para micro e pequenos 
empreendedores na Casa 
Móvel do Empreendedor 
Carioca 

• Número de microcréditos 
concedidos (FUNDET)  

• Número de empresas 
cadastradas nas Zonas Francas 
Sociais 

• Valor de compras municipais 
nas Zonas Francas Sociais 

• Número de empreendedores 
existentes no portal Rede 
Comunidade Integrada 

• Número de vagas abertas – DJ 
do Amanhã 

 

Resultados Esperados 

Alinhamento com Metas 

• Aumento do percentual de expedição automática de alvarás.  
 

• Aumento da legalização de negócios locais já existentes.  
 

• Incremento do número de micro empreendimentos, impactando, inclusive, nos números da empregabilidade e 
renda na cidade, aumento do poder de compra das pessoas das comunidades delimitadas.  
 

• Melhoria da cidadania e sustentabilidade econômica. 
 

• Fortalecimento do tecido social das comunidades através do aumento da conectividade. 
 

• Aumento da comunicação entre a população das comunidades atendidas. 
 

• Aumento da inclusão social através da música. 

• Realizar compras municipais nas Zonas Francas Sociais em, no mínimo, R$ 60 milhões, até 2020. 
 

• Incrementar em 30% o número de novas empresas formais na cidade, até 2020. 
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  SOCIAL 

 
 
 
 

DIMENSÃO 

 Saúde Preventiva e Emergência Social 
 
 Capital Humano na Formação do Carioca 

 
 Rio Seguro e Vigilante 

ÁREAS DE RESULTADO 
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  SAÚDE PREVENTIVA E EMERGÊNCIA SOCIAL  

 Promover a qualidade de vida e a saúde da população durante todo o ciclo de vida, garantindo atenção qualificada à saúde da mulher, o pleno 
desenvolvimento e proteção da infância, políticas para a juventude que visem enfrentar as causas das violências (homicídios, acidentes e suicídios), 
estimulando um envelhecimento ativo e saudável e freando o crescimento do sobrepeso e obesidade na população. 
 
 

 Garantir uma assistência qualificada pelos serviços de saúde, respeitando as diversidades da população (religiosa, sexual e racial), promovendo 
cidadania e satisfação do usuário, com uso eficiente dos recursos. 
 
 

 Garantir um meio ambiente saudável para reduzir a incidência das arboviroses e de outros agravos à saúde. 
 
 

 Atender prioritariamente aos segmentos mais vulneráveis da população (PD, art. 277, II), diminuindo as desigualdades sociais e espaciais da cidade. 
 
 

 Promover a igualdade de gênero e o respeito às diversidades. 
 
 

 Promover serviços e ações de apoio sociofamiliar para melhorar os indicadores sociais da cidade. 
 
 

 Garantir cobertura social à população de risco vítima de situação de calamidade pública. 
 
 

 Estimular a integração produtiva e voluntária dos idosos, em parceria com atividades prioritárias do poder público, contribuindo para criar satisfação 
e qualidade de vida da terceira idade. 
 

 Garantir a sustentabilidade nas instalações esportivas municipais. 

DIRETRIZES 
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            METAS POR ÁREA DE RESULTADO 

M8: Ter 85% dos atendimentos realizados nas 

UPA e CER, dentro dos tempos esperados para 
cada faixa de risco, considerando o tempo entre 
o registro do Boletim de Assistência Médica e o 
início do atendimento médico, até 2020. 

M9: Reduzir à metade o % de pacientes que 

ficam em período superior a 24 horas nas 
unidades de emergência, UPA e CER, 
considerando os resultados médios obtidos em 
2016, até 2020. 

M10: Ter 85% de usuários das UPA e CER e 

da Atenção Primária da rede municipal, 
satisfeitos com o atendimento recebido após 
intervenção, até 2020. 

M11: Realizar 85% das cirurgias eletivas de 

catarata, hérnia, vesícula, genito-urinária, 
pediátricas e varizes, no prazo máximo de 180 
dias contados a partir da data da primeira 
consulta pré-cirúrgica registrada no SISREG, até 
2020.  

M12: Reduzir em 20% o tempo médio de 

permanência nos leitos de internação dos 
hospitais da rede municipal, excluídos 
hospitais psiquiátricos, até 2020. 

M13: Implantar 11 novas policlínicas e 

reestruturar 9 policlínicas existentes, até 2020. 

M14: Ter 75% dos procedimentos ambulatoriais 

(consultas e exames) realizados em até 90 dias, até 
2020. 

M15: Ter 100% de cobertura da Equipe Saúde da 

Família em bairros com Índice de Desenvolvimento 
Social  menor que 0,55, até 2020.  

M16: Ter 85% de Taxa de cura de tuberculose 

pulmonar bacilífera, até 2020. 

M17: Reduzir mortalidade infantil para valor 

inferior a 9,5 por 1.000 nascidos vivos até 2020, 
garantido que nenhuma região de planejamento 
supere 10,5. 

M18: Reduzir mortalidade materna para valor 

inferior a 58 por 100.000 nascidos vivos, até 2020. 

M19: Aumentar o número de atividades de 

fiscalização da Vigilância Sanitária em 100%, até 
2020. 

M20: Ampliar para 4.000 vagas o serviço de 

acolhimento, recuperação ou reabilitação, até 2020. 

M21: Triplicar o atendimento da Mulher vítima de 

Violência, tendo como ano de referência dezembro 
de 2016, ampliando o  Centro de Atendimento à 
Mulher - CEAM para zona oeste e zona norte, até 
2020. 

M22: Ter 90% das crianças de 0 a 6 anos 

cadastrada na Estratégia de Saúde da Família (ficha 
A), com protocolo único intersetorial cumprido, até 
2020. 

M23: Reduzir o grau de vulnerabilidade em 95% 

das famílias em situação de extrema pobreza, dos 
180 territórios da Cidade (setores censitários do 
IBGE), até 2020. 

M24: Implantar 2 novos Centros Municipais de 

Referência da Pessoa com Deficiência, sendo um 
voltado para o Autismo, tendo como foco a zona 
oeste e o centro, até 2018.  

M25: Instituir o Selo de Direitos Humanos na 

cidade do Rio de Janeiro e ter 25 instituições com a 
chancela do Selo, até 2020. 

M26: Ampliar em 50% o quantitativo de famílias 

beneficiárias do programa Cartão Família Carioca, até 
2020.  

M27: Quintuplicar o número de idosos, com idade 

igual ou superior a 60 anos, no Programa 
Complementar de  Transferência de Renda, até 2020. 

M28: Fornecer 3 milhões refeições entre almoço e 

café da manha nos restaurantes populares, 
anualmente a partir de 2018. 

63 63 
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RESTAURANTES POPULARES 

Situação Atual 

Descrição da Iniciativa 

Os Restaurantes Populares eram mantidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e foram fechados em 2016. Tendo em vista sua extrema importância, já 
que contribuem para que a população em situação de vulnerabilidade social tenha uma vida mais digna e acesso a uma alimentação saudável, com condições 
de higiene adequadas, a Prefeitura garantirá a continuidade do atendimento à população.  
 
De modo geral, os restaurantes populares encontram-se deteriorados. A Prefeitura do Rio de Janeiro fará a reforma das unidades de Bangu, Bonsucesso, 
Campo Grande, Cidade de Deus, Madureira e Méier e a compra de mobiliário, abrindo novamente os restaurantes à população. 

Os “Restaurantes Populares” oferecerão refeições (café da manhã e almoço), originadas de processos seguros, mantendo-se o equilíbrio entre os nutrientes, 
em local confortável e de fácil acesso, destinadas preferencialmente ao público em estado de insegurança alimentar e aos trabalhadores. 
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RESTAURANTES POPULARES 

Principais Projetos ou  
Grupos de Ações: 
 

• Restaurantes Populares 

Indicadores: 
 

• Restaurantes populares 
municipalizados 

• Quantidade de cafés da 
manhã fornecidos 

• Quantidade de almoços 
fornecidos 

 

Resultados Esperados 

Alinhamento com Metas 

• Melhoria da qualidade de vida da população em estado de insegurança alimentar e dos trabalhadores. 

• Fornecer 3 milhões de refeições entre almoço e café da manhã nos Restaurantes Populares, anualmente, a partir 
de 2018. 
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Metas Órgão 
Unidade de 

medida 
Fonte 

Valor de 
Referência 

Data Referência Fórmula de cálculo 

Aumentar a oferta de empregos na Zona Norte (AP3) e 
Zona Oeste (AP5) para reduzir a diferença da proporção de 
empregos formais e população em 2% até 2020, 
mantendo-se, no mínimo, a proporção existente na Zona 
Sul (AP2) e  Barra da Tijuca (AP 4.1). 

SMDEI/IPP % 
CAGED 

RAIS/IPP 

AP1 = 32,29 
AP2 = 3,07 

AP3 = 14,37 
AP4 = 1,73 

AP5 = 19,25 

2016 

|(número de empregos na APx / 
empregos na cidade * 100) – 
(população APx / população da 
cidade * 100)| 

Incrementar em 30% o número de novas empresas  na 
cidade até 2020. 

SMDEI/IPP % RAIS 137.614 2016 

(número de empresas criadas no 
ano – número de empresas criadas 
em  2016 /número de empresas 
criadas  em 2016)*100 

Atingir a marca de 4 bilhões de dólares em investimentos 
externos diretos até 2020. 

CRI/GBP US$ 

fDi Markets: 
crossborder 
investment 

monitor 

1 bilhão 2013 
Soma dos valores dos IEDs 
realizados na cidade 

Capacitar, pelo menos, 36.000 pessoas no Programa 
Oficina para o Emprego (OPE), através da oferta de 40.000 
vagas, até 2020. 

SMDEI Unidade SMDEI N/A N/A Soma de alunos capacitados 

SMDEI Unidade SMDEI N/A N/A 
Soma de vagas oferecidas 
 

Realizar compras municipais nas  Zonas Francas Sociais em, 
no mínimo, R$ 60 milhões até 2020. 

SMDEI R$ SUBSC/SMF N/A N/A 
Soma dos valores de compras da 
Prefeitura nas  ZFSs 

Aumentar em 20% o número de turistas nacionais e 
internacionais na cidade  até 2020. 

RIOTUR Unidade RIOTUR/FGV 14.577.391 2016 

Número de turistas nacionais e 
internacionais na cidade, no ano 
de medição, calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas 

Fomentar 100 projetos de Inovação captados em zonas de 
risco e de baixo IDH até 2020. 

SMDEI Unidade SMDEI N/A N/A 
Soma de projetos de inovação 
fomentados 
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METAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Metas Órgão 
Unidade  

de medida 
Fonte 

Valor de 
Referência 

Data 
Referência 

Fórmula de cálculo 

Aumentar o número de atividades de fiscalização da 
Vigilância Sanitária em 100%, até 2020. 

SMS %  SISVISA 57.832 2016 
Número de atividades de fiscalização realizadas - 
valor de referência/valor de referência X100 

Ampliar para 4.000 vagas o serviço de acolhimento, 
recuperação ou reabilitação, até 2020. 

SMASDH Unidade SMASDH 2334 Dez/16 
Número de novas vagas no serviço de 
acolhimento, recuperação ou reabilitação 

Triplicar o atendimento da Mulher vítima de Violência, 
tendo como ano de referência dezembro de 2016, 
ampliando o  Centro de Atendimento à Mulher - CEAM 
para zona oeste e zona norte, até 2020. 

SMASDH Unidade SMASDH 2400 2016 
Número de atendimentos a Mulher vitima de 
Violência 

Ter 90% das crianças de 0 a 6 anos cadastrada na 
Estratégia de Saúde da Família (ficha A), com protocolo 
único intersetorial cumprido, até 2020. 

SME/ 
SMS/ 

SMASDH 
%  Sistema PIC N/A N/A 

Número de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses 
com protocolo único intersetorial cumprido / 
Número de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses 
cadastrada na Estratégia de Saúde da Família  
com ficha A X100 

Reduzir o grau de vulnerabilidade em 95% das famílias em 
situação de extrema pobreza, dos 180 territórios da 
Cidade (setores censitários do IBGE), até 2020. 

CVL/IPP % 
pesquisa de 

campo 
N/A N/A 

No. de famílias que apresentaram diminuição de 
pelo menos 1 faixa de risco social de acordo com 
o IPM - índice de pobreza multidimensional / 
No. famílias em situação de extrema pobreza 
tratadas pelo programa X100 

Implantar 2 novos Centros Municipais de Referência da 
Pessoa com Deficiência, sendo um voltado para o Autismo 
tendo como foco a zona oeste e o centro, até 2018.  

SUBPD Unidade  SUBPD 6 2016 
Número Centros Municipais de Referência da 
Pessoa com Deficiência 

Instituir o Selo de Direitos Humanos na cidade do Rio de 
Janeiro e ter 25 instituições com a chancela do Selo, até 
2020. 

SMASDH Unidade SMASDH N/A N/A 
Número de instituições que receberam a 
chancela do Selo de Direitos Humanos 

Ampliar em 50% o quantitativo de famílias beneficiárias 
do programa Cartão Família Carioca, até 2020. 

SMASDH % 
Sistema de 

pagamentos do 
CFC  

109.385 Fev/17 
Número de novas famílias inseridas na Folha 
Raiz/Número de famílias no programa em 
dez/2016 X100 

Quintuplicar o número de idosos, com idade igual ou 
superior a 60 anos, no Programa Complementar de  
Transferência de Renda, até 2020. 

SMASDH Unidade 
IPP, SUBPI-

CTAPS 
215 Dez/16 Nº total de idosos inseridos no programa  

Fornecer 3 milhões de refeições, entre almoço e café da 
manhã nos restaurantes populares, anualmente a partir 
de 2018. 

SMDEI Unidade SMDEI N/A N/A 
Soma das refeições fornecidos nos Restaurantes 
Populares no ano  
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