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INTRODUÇÃO 

A Prefeitura, através de Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB, vem realizando um amplo processo 

de consulta e debate com a Sociedade para a construção do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Salvador por meio de 26 reuniões de escutas setoriais (com segmentos ligados à mobilidade e 

especialistas da área), workshops e audiências públicas. 

Além disto, visando ampliar a participação do cidadão no processo de elaboração do Plano, após uma 

intensa divulgação1 junto às comunidades por meio de folders, site do Plano de Mobilidade 

(www.planmobsalvador.ba.gov.br), rádios locais e internet (facebook), a SEMOB realizou 10 Oficinas 

Participativas nas sedes das Prefeituras-Bairro, em parceria com o WRI Brasil2, bem como outros órgãos 

municipais.  

Estas oficinas objetivaram colher a opinião de moradores e lideranças comunitárias, sobre problemas e 

possíveis soluções no intuito de traçar um panorama, por região da cidade, que considere as 

peculiaridades locais para a elaboração do PlanMob. 

De acordo com a visão dos participantes, dos técnicos da PMS e do WRI Brasil, as Oficinas foram bastante 

propositivas, resultando em inúmeras contribuições, críticas e propostas que serão consideradas na 

elaboração do PlanMob Salvador, como detalhado a seguir.   

METODOLOGIA 

A metodologia adotada nas oficinas, proposta pelo WRI Brasil, visou otimizar os debates colhendo as 

informações de forma objetiva e sistemática, traduzindo com maior fidelidade as sugestões, críticas e 

opiniões dos participantes a respeito dos temas relativos ao transporte, ao sistema viário, à acessibilidade, 

aos pedestres e ciclistas. Através da utilização de cartazes impressos com os principais temas relacionados 

com mobilidade urbana, elencou-se problemas e soluções de mobilidade, na percepção dos participantes, 

da seguinte forma: 

a) Cartazes na cor vermelha, sobre os problemas mais críticos de mobilidade (04 Cartazes) e b) Cartazes 

na cor verde sobre as soluções de mobilidade (05 Cartazes); um cartaz vermelho e outro verde em branco 

para anotação de outras propostas ou problemas observados pelos participantes. Foram distribuídos 

adesivos para serem colados em cada tópico destacado nestes cartazes, sendo: 

                                                             
1 Algumas das peças/ferramentas de divulgação utilizadas estão contidas no Anexo 01. 
2 O WRI Brasil é uma organização sem fins lucrativos, com mais de 12 anos de atuação no Brasil, atuando em parceria com governos, empresas 

e a sociedade civil para desenvolver estratégias inovadoras que gerem oportunidades econômicas e promovam o desenvolvimento sustentável 
< http://wribrasil.org.br/pt>. 
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04 adesivos VERMELHOS para serem colocados nos problemas mais críticos; 05 adesivos VERDES para 

serem colocados nas soluções mais urgentes, e; 01 adesivos “coringa” em formato de SETA, na cor rosa ou 

amarela. A “SETA” deveria ser fixada no problema principal e mais crítico de todos, além daqueles marcados 

em vermelhos já adesivados.  

Todas as oficinas foram iniciadas com uma breve apresentação3 pela equipe técnica da Prefeitura e do 

WRI Brasil acerca do papel e relevância do Plano de Mobilidade e seu processo de elaboração, bem como 

fornecimento de instruções gerais para a dinâmica das oficinas. A dinâmica, em si, consistiu em 

disponibilizar cerca de 20 minutos aos participantes para circular e trocar ideias, registrando através dos 

adesivos sua opinião a respeito dos problemas e soluções distribuídos nos cartazes ou mesmo propondo 

novas questões nos cartazes em branco destinados aos pontos não abordados pelos cartazes iniciais. No 

momento seguinte, foi realizada a leitura dos problemas e soluções com maior número de adesivos 

colados para, a seguir, abrir um tempo para exposições de falas, sugestões, reclamações, referente aos 

problemas e soluções que mais tiveram adesivos colados, ou o que este quisesse destacar. 

PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS 

As oficinas foram distribuídas pela cidade seguindo a divisão administrativa da Prefeitura que organiza o 

território em dez (10) Prefeituras-bairro, entre os dias 21, 22 e 23 de setembro de 2017.  Para atender a 

esta programação foram realizadas reuniões simultâneas em diferentes localidades como indicado no 

quadro abaixo. Em 03 (três) dias foram efetivadas as 10 (dez) reuniões seguindo o planejamento definido, 

em virtude da necessidade de agregar mais um importante instrumento de participação social em 

consonância com os prazos previstos para a elaboração do Plano de Mobilidade Sustentável de Salvador. 

Oficinas realizadas nas prefeituras-bairro, com a coordenação da SEMOB e apoio do WRI Brasil 

Dia 21/09/2017 (quinta-feira) – 13 às 17h 

1. Cabula  

2. Pau da Lima 

3. Subúrbio 

4. Centro/Brotas 

Dia 22/09/2017 (sexta-feira) – 13 às 17h 

5. Cajazeiras 

6. Cidade Baixa 

7. Liberdade/São Caetano 

Dia 23/09/2017 (sábado) – 08 às 12h 

8. Itapuã 

9. Barra/Pituba 

10. Valéria 

  

                                                             
3 A apresentação de abertura das oficinas participativas em Power Point está contida no Anexo 2. 
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DETALHAMENTO DAS OFICINAS 

Foi considerado para a análise dos principais problemas e soluções, os itens que tiveram maior incidência 

a partir de 05 (cinco) adesivos. 

PREFEITURA-BAIRRO CABULA  

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Segurança pública (violência, assaltos...) 
2. Falta de participação do povo nas 

decisões/acesso aos órgãos públicos 
3. Remoção/Extinção de linhas 
 

1. Mais policiamento 
2. Melhor sinalização (vertical, horizontal e 

semafórica) 
3. Pavimentar ruas do bairro 
4. Fiscalização de carga e descarga (comércio 

irregular) 
5. Promover maior participação dos Conselhos 
6. Evitar comércio irregular dos espaços públicos 

 
 
PREFEITURA-BAIRRO PAU DA LIMA 

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Ocupação irregular de espaços e calçada 
2. Operações de carga e descarga 
3. Direito dos idosos 
4. Horário de serviços do transporte público 
5. Itinerários/Linhas insuficientes 
6. Falta de segurança no transporte público 
7. Segurança pública 
8. Acessibilidade de calçadas 

inexistentes/insuficientes 
9. Sinalização 
10. Espaços públicos 
11. Vias estreitas e apertadas 

1. Fiscalização de carga e descarga 
2. Implantar iluminação 
3. Aumentar o número de ônibus acessíveis para 

deficientes 
4. Melhorias nas paradas de ônibus 
5. Melhorar conforto nos ônibus (climatização) 
6. Melhorar a condição das calçadas 
7. Presença da PM dentro dos veículos de 

transporte públicos 
8. Promover maior participação dos Conselhos 

 

 
PREFEITURA-BAIRRO SUBÚRBIO  

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Segurança pública (violência, assaltos etc.) 
2. Acessibilidade de calçadas (inexistente / 

insuficiente) 
3. Falta de participação do povo nas 

decisões/acesso aos órgãos públicos 
4. Ocupação irregular de espaços e calçadas 
5. Falta de respeito à sinalização de trânsito 
6. Pavimentação 
7. Calçadas 
8. Vias estreitas e apertadas 
9. Falta de integração no transporte público 
10. Veículos em más condições (velhos, sem 

climatização...) 
11. Falta de BRT ou faixa exclusiva para ônibus 

1. Presença da PM dentro dos veículos de 
transporte público 

2. Planejamento da cidade para pedestre e 
ciclistas 

3. Realizar mais eventos participativos 
4. Facilitar acesso aos órgãos municipais 
5. Melhorar as condições das calçadas 
6. Penalidade para uso indevido de calçadas 

(fiscalização) 
7. Fazer manutenção das vias 
8. Pavimentar ruas do bairro 
9. Fiscalização da carga e descarga 

(estacionamento irregular) 
10. Aumentar a integração 
11. Implantar corredores exclusivos de ônibus 
12. Melhorias nas paradas de ônibus (proteção 

contra chuva, assentos, iluminação...) 
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PREFEITURA-BAIRRO CENTRO/BROTAS 

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Horários de serviço do transporte público 
2. Itinerários/linhas insuficientes 
3. Falta de segurança no transporte público 
4. Segurança pública 
5. Acessibilidade de calçadas – inexistente 
6. Espaços públicos (praças) 
7. Ocupação irregular de espaços e calçadas 
8. Operações de carga e descarga 

 

1. Penalidades para uso indevido de calçadas 
(fiscalização) 

2. Estimular a participação através das igrejas, 
templos, escolas 

3. Criar áreas de estacionamentos próximo às 
estações de transporte público 

4. Promover campanhas de educação de trânsito 
5. Mais policiamento 

 
 
PREFEITURA-BAIRRO CAJAZEIRAS 

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Superlotação no transporte público 
2. Falta de segurança no transporte público 
3. Falta de BRT ou faixa exclusiva para ônibus 
4. Ocupação irregular de espaços de calçadas 
5. Falta de respeito à sinalização de trânsito 
6. Direitos dos idosos 
7. Estacionamentos 
8. Zeladoria urbana (lixo, capinação, poda de 

árvores) 
9. Calçadas 
10. Espaços públicos (praças) 
11. Obras inacabadas 
12. Vias estreitas e apertadas 
13. Segurança pública 
14. Acessibilidade de calçadas 

inexistentes/insuficientes 
15. Acessibilidade para o transporte público 

insuficiente 
 

1. Implantar iluminação 
2. Melhorar sinalização 
3. Melhorar condição das calçadas 
4. Penalidade para uso indevido de calçadas 
5. Presença da PM dentro dos veículos de 

transporte públicos 
6. Promover maior participação dos Conselhos 
7. Regularização horários de ônibus 
8. Fazer manutenção das vias 
9. Pavimentar ruas de bairros 
10. Promover campanhas arte-educativas 
11. Promover campanhas de educação no trânsito 

 
 
PREFEITURA-BAIRRO CIDADE BAIXA 

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Horários de serviço (irregulares, atrasos) 
2. Falta de segurança no transporte público 
3. Veículos em más condições (velhos, sem 

climatização) 
4. Ocupação irregular de espaço e calçadas 
5. Direito dos idosos 
6. Segurança pública (violência, assaltos...) 
7. Acessibilidade de calçadas 

(inexistentes/insuficientes) 
8. Drenagem da via 

1. Melhoria nas paradas de ônibus 
2. Regularizar o horário de ônibus 
3. Melhorar serviço de fim de semana 
4. Estudar viabilidade de implantação de metrô, 

BRT ou VLT 
5. Melhorar condição das calçadas 
6. Evitar comércio irregular nos espaços públicos 
7. Aumentar número de ônibus acessível para 

deficientes 
8. Fiscalização de carga e descarga 

(estacionamento irregular) 
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PREFEITURA-BAIRRO LIBERDADE/SÃO CAETANO 

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Calçadas 
2. Ocupação irregular de espaços e calçadas 
3. Congestionamento/excesso de veículos 
4. Segurança pública 
5. Acessibilidade de calçadas 

(inexistentes/insuficiente) 
 

1. Garantir devolutivas dos ofícios enviados para 
Secretarias 

2. Melhorar condição das calçadas 
3. Penalidade para usos indevidos de calçadas 

(fiscalização) 
4. Diminuir valor das passagens 
5. Pavimentar ruas do bairro 

 
 
PREFEITURA-BAIRRO ITAPUÃ   

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Ocupação irregular de espaços e calçadas 
2. Direito dos idosos 
3. Estacionamento 
4. Horários de serviço 
5. Itinerário/linhas insuficientes 
6. Falta de integração 
7. Paradas de ônibus (estado, localização) 
8. Pavimentação ciclovias/ciclofaixas 
9. Acessibilidade a Estação Mussurunga* 
10. Segurança pública 
11. Acessibilidade de calçadas (inexistente e 

insuficiente) 
12. Acessibilidade para transporte público 

insuficiente 
13. Falta de participação do povo nas 

decisões/acesso aos órgãos públicos 

1. Aumentar a integração 
2. Melhoria nas paradas de ônibus 
3. Regularizar horário de ônibus 
4. Controlar venda de ambulantes dentro dos 

veículos 
5. Estudar viabilidade de metrô, BRT ou VLT 
6. Implantar iluminação 
7. Criar áreas de estacionamento próximo as 

estações de transporte público 
8. Implantar sistema online de diálogo com 

gestores 
9. Melhorar sinalização (vertical, horizontal e 

semafórica) 
10. Presença de PM dentro dos veículos de 

transporte público 
11. Pavimentar ruas do bairro 
12. Garantir drenagem 
13. Aumentar o número de agentes de fiscalização 

 
 
PREFEITURA-BAIRRO BARRA/PITUBA   

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Paradas de ônibus (estado, fiscalização) 
2. Veículos em más condições, velhos, sem 

climatização 
3. Segurança pública 
4. Acessibilidade das calçadas 

(inexistente/insuficiente) 
5. Ocupação irregular de espaços e calçadas 

 

1. Penalidade para uso indevido das calçadas 
(fiscalização) 

2. Fomentar a intermodalidade (desincentivo ao 
uso do carro) 

3. Controlar o uso de drogas e prostituição nos 
espaços públicos 

4. Presença de PM dentro dos veículos de 
transporte público 

 
 
PREFEITURA-BAIRRO VALÉRIA 

Principais Problemas Principais Soluções  

1. Pavimentação 
2. Sinalização (semáforos, placas) 
3. Drenagem das vias  
4. Calçadas 
5. Espaços públicos (praças, áreas de lazer) 
6. Vias estreitas e apertadas 
7. Ocupação irregular de espaços e calçadas 

1. Mais policiamento 
2. Presença de PM dentro dos veículos do transporte 
público 
3. Planejamento da cidade para pedestre e ciclistas 
4. Melhorar sinalização (vertical, horizontal...) 
5. Melhorar condições das calçadas 
6. Ampliar largura das calçadas 
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8. Horário de serviço (limitados, irregulares) 
9. Itinerários/linhas insuficientes 
10. Falta de segurança no transporte público 
11. Segurança pública 
12. Acessibilidade de calçadas (inexistente 

/insuficientes) 
13. Ausência de cemitério* 
14. Criar escolinhas profissionalizantes* 
15. Implantar creches* 

 
*Sugestões da comunidade 

7. Penalidade para uso indevido das calçadas 
8. Pavimentar ruas do bairro 
9. Garantir drenagem 
10. Fiscalização de carga/descarga 
11. Promover campanhas arte-educativa 
12. Implantar iluminação 
13. Aumentar integração 
14. Melhorias nas paradas de ônibus 
15. Melhorar serviços de fins de semana 
16. Diminuir valos das passagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – PEÇAS/FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS.  

ANEXO 2 – APRESENTAÇÃO DE ABERTURA DAS OFICINAS EM POWER POINT 

ANEXO 3 – REGISTROS DAS OFICINAS 
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ANEXO 1 – PEÇAS/FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS 
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ANEXO 2 – APRESENTAÇÃO DE ABERTURA DAS OFICINAS (POWERPOINT) 
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