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Integram a Região Metropolitana da Grande 
Vitória os municípios de Cariacica, Fundão,
Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. 
Juntos eles possuem mais de 1,9 milhão de
habitantes que diariamente ultrapassam os 
limites dos municípios em que moram.

Mapa da Região Metropolitana

Planejando a Metrópole
que queremos

Quais municípios
fazem parte da

Região Metropolitana
da Grande Vitória?



O Plano de Desenvolvimento deve abordar 
funções públicas de interesse comum dos 
municípios que integram a Região 
Metropolitana, projetos estratégicos e ações 
prioritárias.

Nesta etapa do Plano de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana vamos discutir quatro 
temas:

 Ordenamento Territorial

 Meio Ambiente

 Mobilidade Urbana

 Desenvolvimento Econômico

O Plano de Desenvolvimento é uma ferramenta 
de gestão integrada que estabelece, com base 
em um processo permanente de planejamento, 
as diretrizes, os projetos e as ações para orientar 
o desenvolvimento econômico, social, urbano e 
ambiental coordenado e sustentável da Região 
Metropolitana.

Sua importância está em promover a discussão 
da atuação conjunta do Estado e dos sete 
municípios que integram a metrópole, 
buscando reduzir as desigualdades e melhorar 
as condições de vida da população.

A elaboração do Plano Desenvolvimento atende 
a uma das exigências da lei federal nº 
13.089/2015, conhecida como Estatuto da 
Metrópole. Após sua construção coletiva, o 
plano deve ser aprovado pela Assembleia 
Legislativa e transformado em lei estadual até 
janeiro de 2018.

A participação social será uma das peças chaves 
da elaboração do Plano de Desenvolvimento
da Região Metropolitana. Serão realizadas sete 
audiências públicas, uma em cada município
integrante da Região Metropolitana, audiências 
públicas setoriais, e uma conferência 
metropolitana. Além disso, também teremos 
um site para que você possa enviar suas
sugestões a qualquer momento e de qualquer 
lugar.

O envolvimento da sociedade é fundamental 
para a construção de uma cidadania
metropolitana. Quanto maior for a participação 
e a contribuição de todos os segmentos da 
sociedade, mais rico e transparente será o 
processo.

Seja metropolitano, participe!

O que vamos planejar?

Como participar?O que é o Plano?


