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PROGRAMA DE GOVERNO 1998 - 2002

“Met Raad en Daad”

1. Mais emprego

2. Um programa de bairro poderoso

3. Uma forte política social com ênfase na mobilização, pobreza, 
juventude e viver em comunidade

4. A modernização do governo 

I. Cidade Forte

II.Bairros de valor

III.Cidadãos envolvidos

IV.Governo Empreendedor 

v

Processo Participativo: 

Construindo uma Visão da Cidade do Futuro



I. Cidade Forte

• Trabalho e Economia

• Cidade Sustentável

•Espaço para os 
cidadãos da cidade

III. Cidadãos 
envolvidos

•Pobreza

•Jovem & Futuro

• Cidade multicolorida 

II. Bairros de valor

• Abordagem de 
bairros

• Limpa e Intacta

• Cidade Segura

IV. Governo Empreendedor

Governo 2000

A abordagem programática da Prefeitura.

10 programas

VISAO 2010

Rotterdam na Rota
“visie 2010: Rotterdam op koers”

Novo Programa 

de 

Desenvolvimento 

Municipal



Investimento Social: inserido em vários programas: 
emprego, bairro, cidadãos envolvidos.

Idosos: abordagem de bairro, pobreza, cidade 
multicolorida. .

Ação do Governo Municipal: abordagem programática

10 programas

Um gerente de programa e um programa 
definido concretamente apontando os objetivos 
a serem alcançados, a performance, impute e 

as abordagens praticas



Cidade Forte: emprego e economia (1)

•1994-97: meta de geração de 10,000 empregos e 12.000 foram 

realizados no setor publico e de mercado.

•5% do custo de aquisição em investimentos municipais alocados para 

reinvestir o desempregado no mercado de trabalho = 4000 empregos

•Trabalho subvencionado (Governo Central) + contribuição da prefeitura  

(NLG12 million) = 3,000 empregos

•Política de concentração de areas/setores  =  clusters de projetos

•telecomunicação e setor químico seco, entertainment e serviços de apoio 

a empresas (industria audio-visual = setor de mídia)

•Subprefeituras: recursos a fundo perdido orientados por objetivos 

(economia do bairro)

•Maasvlakte II: expansão do Porto em 1,000 ha

•Agencia de Desenvolvimento do Porto:  participação cidadã

•Manter o “arrendamento de terras” intacto



Cidade Forte: espaço para o cidadão de 

Rotterdam (3)

•Cidade no século 21: plano de desenvolvimento espacial em debate

•Continuar em direção a cidade compacta, prédios altos e centro urbano 

com diversas facetas e usos mistos, fortalecendo uso habitação

•Investir na qualidade do centro urbano e relação com o rio

•Projetos chaves estratégicos: Kop van Zuid, Estacao Central (trem bala) e 

a criação de uma cidade porto que e um node de transporte interurbano 

de pessoas

•Fortalecer a posição da cidade residencial

•Bairros antigos servidos com mais verde, mais espaço, menos carros: 

melhoria de qualidade

•Competitividade dos bairros pós-guerra (prédios multifamiliares) 

•Plano de Ação “Cidade Atraente” 

•Rotterdam como cidade cultural



The “Kop van Zuid” 

Port Redevelopment Project











Bairros de Valor: a abordagem por bairro (4)

Nova fase na renovação urbana: reabilitação econômica, física e social =  

renovação urbana, política de grandes cidades e o investimento social indo 

de mãos dadas 

•Prioridade máxima: fortalecer a economia de bairros = 5 areas

•Coesão social e sentimento de pertencimento ao bairro e entorno

•Melhoria dos canais e ruas de comercio

•Melhoria dos bairros pós-guerra

•Seletividade e concentração; recursos limitados  

•Eficiência: mais cooperação e articulação entre serviços municipais

•Cooperação: prefeitura, subprefeitura, cidadãos, empresas

•Aumentar o percentual de casa própria: 20% (98) para  30% (2005)

•Aumentar a utilização da assistência/subsidio ao aluguel e o fundo de imposto 
da habitação

•Fazer uso do instrumento de transferencia de idosos: aqueles vivendo com 
espaço alem das necessidades

•Consultoria da Comissão Urbana para Idosos: um plano de ação



Areas Estratégicas e Programas Estratégicos: a 

abordagem por area/bairro




