
 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

Sob o tema "Quem muda as cidades somos nós: Reforma Urbana já!", a 5ª Conferência Municipal do 

Recife tem como principal finalidade avançar na construção da Política Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e, a partir dela, apontar prioridades de atuação da Prefeitura da Cidade do Recife. Em 

alinhamento com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, para efeitos dessa Conferência 

entende-se como Mobilidade e Acessibilidade, o que define o Plano Diretor do Recife em seus Art. 66 

que trata:  

I - acessibilidade urbana: a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliários, equipamentos e demais 

elementos urbanos, assim como dos meios de transportes e dos dispositivos e sistemas de comunicação 

e informação; 

II - mobilidade urbana: a função pública destinada a garantir a circulação das pessoas e bens no espaço 

urbano, utilizando para isto veículos, vias e toda a infraestrutura urbana de maneira efetiva, socialmente 

inclusiva e ecologicamente sustentável; 

1. DESAFIOS A SUPERAR 

Como garantir a efetividade das diretrizes do Sistema de Mobilidade Urbana do Recife (artigo 74 do PD 

Recife) entre elas: 

Como garantir que os espaços públicos, edificações, equipamentos, mobiliário e elementos urbanos, 

assim como os meios de transporte e os sistemas de comunicação e informação sejam ou se tornem 

acessíveis a todas as pessoas, em especial às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida? 

1.1 Para aumentar as alternativas de deslocamento na cidade: 

a) Como aumentar a integração entre modais de transporte na cidade? 

b) Como ampliar a infraestrutura para considerando os diversos modais de transporte na 

cidade? 

c) Como ampliar a mobilidade nas áreas de morros do Recife? 

d) Como estimular na população a aceitação e o maior uso do transporte público e de modais 

não motorizados? 

e) Como aumentar a participação e melhorar o funcionamento de espaços institucionais de 

planejamento e gestão da mobilidade urbana?  

f) Como proporcionar maior segurança aos modos não motorizados na cidade? 

1.2 Para reduzir as necessidades de deslocamento na cidade: 

a) Como repensar a ocupação do solo urbano para aumentar a diversidade de usos? 

b) Como criar mecanismos para estímulo do uso misto, inclusive nos centros secundários e 

centros locais do Recife? 

c) Como descentralizar os serviços públicos essenciais na cidade? 

d) Como assegurar construção de moradias de interesse social próximas às áreas de maior 

dinâmica econômica da cidade? 

 


