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DIAGRAMA - SÍNTESE
RESUMO DAS PROPOSTAS DA AGENDA RIO 2030, POR EIXO TEMÁTICO

1. POLÍTICA 
METROPOLITANA

1.1 Aprovar a 
governança 
metropolitana 
na ALERJ

1.2 Fortalecer o 
planejamento 
municipal e 
metropolitano

1.3 Desenvolver 
política 
habitacional de 
interesse social

1.4 Retomar e 
universalizar 
políticas de 
urbanização 
de favelas e 
regularização 
fundiária

1.5 Estimular o 
desenvolvimento 
urbano nas 
centralidades 
metropolitanas

2.1 Promover o 
adensamento 
produtivo nas 
periferias da região 
metropolitana

2.2 Fomentar o 
empreendedorismo 
e apoiar as micro 
e pequenas 
empresas

2.3 Estimular 
políticas de 
primeiro emprego 
e programas de 
aprendizagem

2.4 Fortalecer 
a economia 
da cultura, do 
conhecimento 
e da inovação

2.5 Incentivar 
a economia de 
baixo carbono e 
a agricultura 
familiar

4.1 Reduzir 
as mortes 
violentas, com 
foco na Baixada 
Fluminense

4.2 Substituir 
a lógica de 
confronto por 
ações de 
inteligência

4.3 Adotar 
política ampliada 
de prevenção ao 
crime e à 
violência 

4.4 Criar 
programa de 
promoção da 
integridade 
policial com 
controle externo

4.5 Reduzir o 
encarceramento 
investindo em 
alternativas 
penais

6.1 Aumentar 
a efetividade 
das políticas de 
transferência 
de renda

6.2 Melhorar 
a rede de 
prevenção e 
atenção primária 
à saúde

6.3 Ampliar o 
número de vagas 
em creches 
públicas e 
conveniadas

6.4 Zerar a 
evasão escolar 
no ensino médio, 
com a ampliação 
da educação 
integral

6.5 Democratizar 
os equipamentos 
culturais e 
estruturar política 
de fomento

3.1 Licitar o 
bilhete único e 
tornar as tarifas 
transparentes

3.2 Conferir 
aos trens 
metropolitanos 
a qualidade de 
serviço do metrô

3.3 Priorizar 
os transportes 
ativos frente 
aos individuais 
motorizados

3.4 Expandir 
a rede de 
transportes de 
média e alta 
capacidade

3.5 Estruturar 
Sistema Integrado 
de Transportes

5.1 Concluir as 
obras do PSAM 
e ampliar o 
tratamento de 
esgoto

5.2 Fortalecer 
o sistema de 
regulação e 
gestão do 
saneamento

5.3 Estabelecer 
governança pela 
recuperação 
da Baía de 
Guanabara

5.4 Expandir a 
coleta seletiva 
com a inclusão 
remunerada de 
catadores

5.5 Proteger rios, 
prevenir enchentes 
e melhorar o 
abastecimento 
de água

7.1 Valorizar 
o patrimônio 
cultural e natural 
de toda a 
metrópole

7.2 Espalhar 
parques públicos, 
praças e espaços 
verdes

7.3 Enfrentar 
o racismo 
estrutural e 
institucional

7.4 Promover a 
equidade de 
gênero e o 
respeito à 
diversidade 
sexual

7.5 Fortalecer 
os centros de 
referências de 
promoção da 
cidadania

8.1 Adotar planos 
de metas e 
mecanismos para 
o monitoramento 
cidadão

8.2 Tornar a 
transparência 
regra na 
administração 
pública

8.3 Ampliar 
os canais de 
participação 
social

8.4 Promover a 
justiça tributária 
e otimizar a 
arrecadação

8.5 Encontrar 
alternativas para 
aumentar as 
receitas estaduais

5. SANEAMENTO 
BÁSICO E BAÍA 
DE GUANABARA

2. EMPREGO 
E RENDA

6. ACESSO À 
SAÚDE, EDUCAÇÃO 
E CULTURA

3. MOBILIDADE 
URBANA

7. CIDADE PARA 
CONVIVER

4. SEGURANÇA 
PÚBLICA E 
DIREITO À VIDA

8. GESTÃO 
PÚBLICA, 
TRANSPARÊNCIA 
E PARTICIPAÇÃO 
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