
Plano do Legado da Cidade para Copa 
2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos



Visão

“ Os Jogos Olímpicos devem 

servir à cidade.  Mais do que 

organizar o evento em si, 

queremos tornar o Rio um 

lugar melhor para seus 

moradores, com mudanças 

estruturais em transporte, 

infraestrutura urbana, meio 

ambiente e desenvolvimento 

social." 



O Papel da Prefeitura

Antecipar as transformações urbanas, ambientais e sociais necessárias na cidade

Cumprir as obrigações nos prazos e orçamentos definidos

Promover a cidade nacional e internacionalmente, e atrair novos investimentos

Trabalhar de forma integrada com todos os níveis governamentais e com os 
Comitês Organizadores

Promover a participação da sociedade no desenvolvimento e na implementação 
do Plano do Legado

Desenvolver campanhas educativas  promovendo os valores  olímpicos de 
excelência, amizade e respeito



EQUIPE DEDICADA 
ao Projeto Olímpico da Prefeitura

AGILIDADE 
na execução dos projetos com processos 
paralelos à rotina da Prefeitura

TRANSPARÊNCIA
na execução orçamentária

Empresa Municipal



Assessoria de Comunicação Social

Criação e implementação do novo site Transparência Olímpica, 

com nova proposta de layout, produção de conteúdo e atualização 

constante de informações;

Uso dos meios digitais e redes sociais para fomentar o 

relacionamento e a transparência com os diversos públicos do 

Instituto Rio 2014/2016;

Assessoria de Imprensa – Relacionamento com jornalistas de todas 

as mídias; gerenciamento de crise; identificação de temas 

sensíveis; monitoramento e análise de clipping;

Branding - Gestão da imagem, considerando a estratégia de 

comunicação intelectual e visual do Instituto Rio 2014/2016;



Agenda dos Grandes Eventos



Agenda Oficial 2016 - 1º semestre/2011

Março 2011

Abril 2011

Maio 2011

Junho 2011

1º Seminário COI 
Meio Ambiente/ 
Sustentabilidade

22 de Março

5º VICR COI

26 a 29 de Abril

27 a 28 de Abril

3º Project 
Review COI

25 a 26 de Maio

2º Project Review IPC

2º Cordination 
Comission COI

7 e 8 de Junho

15 a 21
de Março

3ª etapa da 
cooperação UK 

Brasil -
Sustentabilidade
(Rio de Janeiro)

1, 2 e 3
de Março

2°etapa da 
cooperação UK 

Brasil -
Sustentabilidade

(Londres)
Anúncio do 

IBC - Fifa



O Plano de Legado da Cidade está dividido em quatro áreas

TransportesTransportesTransportes Infraestrutura
Urbana

InfraestruturaInfraestrutura
UrbanaUrbana

Desenvolvimento
Social

DesenvolvimentoDesenvolvimento
SocialSocial

Meio AmbienteMeio AmbienteMeio Ambiente



O Rio em 2016

-- Novo sistema intermodal implantado, com Novo sistema intermodal implantado, com 
integraintegraçção entre os corredores expressos ão entre os corredores expressos 
(BRTS), trens, barcas e metrôs(BRTS), trens, barcas e metrôs

-- Aumento do uso de transportes de alta Aumento do uso de transportes de alta 
capacidade de 16% para 50%capacidade de 16% para 50%

-- Região portuRegião portuáária revitalizadaria revitalizada

-- RequalificaRequalificaçção das 4 regiões olão das 4 regiões olíímpicas, mpicas, 
com total acessibilidade ( 2 Milhões de com total acessibilidade ( 2 Milhões de 
moradores beneficiados)moradores beneficiados)

-- Sistemas lagunares recuperadosSistemas lagunares recuperados
-- 24 milhões de 24 milhões de áárvores (Estado)rvores (Estado)
-- Mais 700 mil pessoas com acesso a Mais 700 mil pessoas com acesso a 
saneamento (AP5)saneamento (AP5)
-- Rede cicloviRede cicloviáária da cidade duplicada ria da cidade duplicada (+150 KM)(+150 KM)

-- ReduReduçção de 16% da emissão de GEE atão de 16% da emissão de GEE atéé 20162016

--Todas as favelas da cidade urbanizadas Todas as favelas da cidade urbanizadas 
(at(atéé 2020)2020)
--100 mil novas unidades constru100 mil novas unidades construíídas e legalizadasdas e legalizadas
-- Ensino de inglês universalizado na rede municipalEnsino de inglês universalizado na rede municipal
-- Universalizar a pratica do esporte no contexto da Universalizar a pratica do esporte no contexto da 
educaeducaçção fão fíísica na rede psica na rede púúblicablica

TransportesTransportes Infraestrutura UrbanaInfraestrutura Urbana

Meio AmbienteMeio Ambiente Desenvolvimento SocialDesenvolvimento Social



Planejamento e priorização dos projetos

Inicio das intervenções com maiores prazos de execução

• Transcarioca

• Transoeste

• Porto Maravilha

• Morar Carioca

• Saneamento da Bacia do Rio Marangá

• Vila dos Atletas

Aprovação e ajustes essenciais da proposta original da candidatura Rio 2016

• Transferência de equipamentos e vilas para a região portuária

Aprovação do pacote legislativo

• Incentivos fiscais e urbanísticos para a construção de novos hotéis na cidade

• Incentivos fiscais para os comitês organizadores Copa 2014 e Rio 2016

• Criação de estrutura dedicada: I-RIO 2014 / 2016

Prioridades da Prefeitura em 2010



PRINCIPAIS PROJETOS

▪ TRANSCARIOCA

▪ TRANSOESTE

▪ TRANSOLÍMPICA

▪ TRANSBRASIL

▪ CONEXÃO ZONA SUL - BARRA

TRANSPORTES



Descrição

Transcarioca

Transoeste

Transolímpica

BRTs ESTAÇÕES DE CONEXÃO
BRT-Railway

BRT-Railway- Bus

BRT- BRT

BRT- Metro

Airport

Trevo das 
Margaridas

Transbrasil

Corredores de BRT 
Bus Rapid Transit

Transoeste

Transcarioca

Transbrasil

Transolímpica



BRT Transoeste



• Início das desapropriações 

• Financiamento pelo BNDES confirmado 

• Licitação da obra

• Início das obras

• Dez/2009

• Nov/2010

• Fev/2011

• Mar/ 2011

Corredor de ônibus expresso e articulado 

(BRT), ligando a Barra da Tijuca ao aeroporto 

internacional Tom Jobim, passando por 

diversos bairros da Zona Norte

• Início das obras

• Início da obra do viaduto da Salvador Allende 

• Explosão inicial do túnel da Grota Funda

• Finalização do projeto básico trecho 

Centro - Trevo das Margaridas

• Ampliação até Deodoro

• Finalização do projeto básico

• Apresentação do projeto básico ao COI

Corredor de ônibus expresso e articulado 

(BRT), ligando Barra da Tijuca à Santa Cruz, 

incluindo o túnel da Grota Funda e a 

duplicação da Av. das Américas

Corredor de ônibus expresso e articulado 

(BRT), ligando o Recreio dos Bandeirantes à

Deodoro, contemplando a construção de seis 

faixas para automóveis

Duplicação da Av. Niemeyer e criação da 

terceira faixa no Viaduto das Bandeiras 

(elevado do Joá)

• Ago/2010

• Ago/2010

• Set/2010

• Fev/2011

• Fev/2011

• Dez/2011

• Set/2010

Descrição Marco Data

Status dos Projetos Prioritários - Transportes

Transcarioca

Transoeste

Transolímpica

Transbrasil

Zona Sul Barra

Corredor de ônibus expresso e articulado 

(BRT) ao longo da Av. Brasil, ligando o centro 

da cidade ao Trevo das Margaridas com 

ampliação até Deodoro.



PRINCIPAIS PROJETOS

▪ PORTO MARAVILHA

▪ ENTORNO DO MARACANÃ

▪ ENTORNO DO ENGENHÃO

▪ ENTORNO DO SAMBÓDROMO

▪ ENTORNO DO PARQUE OLÍMPICO

▪ PLANO DE HOTÉIS

▪ VILAS OLÍMPICAS

INFRAESTRUTURA URBANAINFRAESTRUTURA URBANA



PORTO MARAVILHAPORTO MARAVILHAPORTO MARAVILHAPORTO MARAVILHAPORTO MARAVILHAPORTO MARAVILHAPORTO MARAVILHAPORTO MARAVILHA

PARQUE OLPARQUE OLPARQUE OLPARQUE OLPARQUE OLPARQUE OLPARQUE OLPARQUE OLÍÍÍÍÍÍÍÍMPICOMPICOMPICOMPICOMPICOMPICOMPICOMPICO

MARACANÃMARACANÃMARACANÃMARACANÃMARACANÃMARACANÃMARACANÃMARACANÃ

Infraestrutura urbanaInfraestrutura urbana

SAMBSAMBSAMBSAMBSAMBSAMBSAMBSAMBÓÓÓÓÓÓÓÓDROMODROMODROMODROMODROMODROMODROMODROMO



• Início das obras da fase 1

• Assinatura do acordo com a CEF para 

liberação dos recursos da fase 2

• Assinatura contrato PPP

• Início das obras – fase 2

Requalifacação da infraestrutura urbana de 

toda a Região Portuária

• Aprovação da operação interligada na 

Câmara Municipal

• Inicio das obras de duplicação das 

arquibancadas

• Finalização do projeto básico

Revitalização da região do entorno do 

Sambódromo, incluindo a retomada do 

projeto original de Oscar Niemeyer

Requalificação urbana do entorno do 

complexo esportivo e integração com a 

Quinta da Boa Vista

• Jan/2011

• Mar/2010

• Jul/2010

• Nov/2010

• Abr/2011

• Nov/2010

• Mar/2011

Descrição Marco Data

Status dos Projetos PrioritStatus dos Projetos Prioritáários rios –– Infraestrutura urbanaInfraestrutura urbana

Porto 
Maravilha

Porto Porto 
MaravilhaMaravilha

Entorno do 
Sambódromo
Entorno do Entorno do 

SambSambóódromodromo

Entorno do 
Maracanã

Entorno do Entorno do 
MaracanãMaracanã



• Início das desapropriações  para  a 

construção do Viaduto da Abolição

• Aprovação do pacote de incentivos para 

novos investimentos em hotéis na cidade

• Início das obras de duplicação da Av. Ayrton 

Senna

• Início das obras do Parque dos Atletas

Plano de ação para aumento da oferta de 

hotelaria na cidade

Projeto de requalificação urbana e melhorias 

nos acessos ao estádio

Melhorias nas vias de acesso e construção 

do Parque dos Atletas

• Ago/2010

Descrição Marco Data

• Jun/2010

• Dez/2010

• Nov/2010

• Convênio com o IAB para a realização de 

concurso público do projeto “Porto Olímpico”

• Início das obras da Vila dos Atletas

Viabilização das vilas residenciais 

necessárias para acomodar atletas, mídia e 

árbitros

• Set/2010

• Dez/2010

Status dos Projetos PrioritStatus dos Projetos Prioritáários rios –– Infraestrutura urbanaInfraestrutura urbana

Entorno do 
Engenhão

Entorno do Entorno do 
EngenhãoEngenhão

Entorno do 
Parque Olímpico

Entorno do Entorno do 
Parque OlParque Olíímpicompico

Plano de 
Hotéis

Plano de Plano de 
HotHotééisis

Vilas 
Olímpicas

Vilas Vilas 
OlOlíímpicasmpicas



PRINCIPAIS PROJETOS

▪ REABILITAÇÃO AMBIENTAL DA 
BAIXADA DE JACAREPAGUÁ

▪ REFLORESTAMENTO

▪ EXPANSÃO DA REDE CICLOVIÁRIA

▪ CENTRO DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS

▪ SANEAMENTO DA BACIA DO RIO 
MARANGÁ

MEIO AMBIENTE



• Início das obras de expansão das ciclovias da 

Zona Sul e da Zona Oeste

Recuperação ambiental do ecossistema 

lagunar da região de Jacarepaguá

Programa de reflorestamento e 

recuperação da cobertura vegetal do 

município com objetivo de redução de 

emissões dos gases do efeito estufa

Reforma, readequação e expansão da rede 

cicloviária

Descrição Marco Data

• Out/2009

• Dez/2009

• Mai/2010

• Set/2010

• Dez/2010

• Out/2010

• Conclusão do projeto executivo de 

reflorestamento

• Convênio de financiamento entre prefeitura e 

governo Federal - lote 1

• Licitação do lote 1

• Conclusão de 40 hectares

• Assinatura do contrato para serviços 

terceirizados para reflorestamento de 192 

hectares

Status dos Projetos Prioritários – Meio ambiente

Reabilitação 
Ambiental de 
Jacarepaguá

Reflorestamento

Expansão da 
rede cicloviária



Construção de um centro de tratamento de 

resíduos  (CTR) em Seropédica como parte 

do sistema integrado de gestão dos 

resíduos sólidos da cidade 

• Abr/2010

Descrição Marco Data

• Início das obras

• Projeto incluído no PAC 2

• Projeto Básico concluído

Coleta e tratamento de esgotos sanitários 

da bacia do rio Marangá, abrangendo os 

bairros de Deodoro, Vila Militar, Magalhâes 

Bastos, Padre Miguel, Realengo e Bangu

• Nov/2010

• Mar/2011

Status dos Projetos Prioritários – Meio ambiente

Centro de 
Tratamento de 

Resíduos de 
Seropédica

Saneamento da 
bacia do rio 

Marangá



PRINCIPAIS PROJETOS

▪ MORAR CARIOCA

▪ RIO CRIANÇA GLOBAL

▪ RIO EM FORMA OLÍMPICO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



• Lançamento do programa

• Primeiras obras de urbanização (Morro da Coroa 

e São José dos Operários)

• Resultado do concurso público do IAB para 

seleção de 40 escritórios de arquitetura

• Contratação de 20 escritórios vencedores 

• Contratação de 20 escritórios vencedores 

• Lançamento do programa

• Aula inaugural (180 mil alunos contemplados 

nesta fase)

• Lançamento do programa

• 199 núcleos esportivos comunitários em 

funcionamento

• Jul/2010

• Ago/2010

• Dez/2010

• 1ºsem./2011

• 2º sem./2011

• Out/2009

• Set/2010

• Out/2009

• Jan/2011

Programa de urbanização e integração dos 

serviços públicos nas favelas da cidade

Universalização do ensino da língua inglesa 

na rede municipal

Programa de fomento à prática esportiva e 

a atividade física em áreas públicas

Descrição Marco Data

Status dos Projetos Prioritários – Desenvolvimento social

Morar Carioca

Rio Criança Global

Rio em Forma 
Olímpico



Plano Municipal de Integração de Assentamentos Precários Informais

O MORAR CARIOCA tem como objetivo 

promover a integração das favelas a cidade em 

três vertentes:

- Urbanização

- Conservação

- Controle do uso do solo 

Objetivo: todas as comunidades 

urbanizadas até 2020

Status: R$ 2 bilhões assegurados 

(mais de 140 mil domicílios)



Logadômetro 2016 – CONCEITO

Econômicos Sociais

AmbientaisUrbanístico



Econômicos Sociais AmbientaisUrbanístico



Obrigado.

Plano do Legado da Cidade para Copa 2014 e  Jogos Olímpicos e Paraolímpicos


