GESTÃO EFETIVA DE ESTACIONAMENTOS

LIBERE ESPAÇOS PARA TODAS AS PESSOAS
Da implementação à execução e monitoramento, siga esses
seis passos para gerir os estacionamentos da sua cidade com
sucesso, além de garantir equidade e ruas inclusivas:

4 ENGAJE

1 DEFINA METAS
Relacione a
reforma dos
estacionamentos
com as metas
gerais de
mobilidade da
cidade

Envolva e engaje
regularmente moradores,
empresas e demais
atores-chave

• Melhore o acesso por transporte púbico, uso da
bicicleta e mobilidade a pé
• Amplie a equidade transformando vagas de
estacionamento em espaços para as pessoas
• Melhore a saúde, a segurança viária e as mudanças
climáticas reduzindo os quilômetros dirigidos
• Estabeleça novas fontes de receita para financiar
o transporte sustentável

Decida quem irá
gerir o programa

• A implementação geralmente é
desenvolvida pelo departamento de tráfego
municpal ou pelo ente de estacionamento
• A operação pode ser realizada pela mesmo
ente responsável pela implementação
ou pode ser contratada externamente
(dependendo dos recursos, conhecimento
técnico e outras restrições de capacidade)

3 FINANCIAMENTO
Estime os custos e
as fontes de receita

Devem ser investidos recursos além das
quantias necessárias para melhorar o
transporte sustentável. O investimento
deve focar no benefícios de todas
pessoas, não somente motoristas
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VISITE ITDPBRASIL.ORG PARA SABER MAIS SOBRE ESTACIONAMENTOS

Garanta o mútuo entendimento do
sistema, antecipe os benefícios da
precificação das vagas e assegure
a existência de espaços para o
compartilhamento de problemas
e questões relacionadas aos
estacionamentos
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5 CRIE REGRAS
Estabeleça normas para
antigos estacionamentos e
encoraje seu cumprimento
Determine o cumprimento das regras de
estacionamento utilizando tanto a tecnologia como
fiscais. Estabelecer um “período de aprendizado” com
emissão de avisos ao invés de multas para infratores
pode reduzir a reação negativa da população

6 AVALIE
Indentifique dados e indicadores necessários
para avaliar os progressos
Produza e compartilhe relatórios para informar a população sobre os ajustes na política de estacionamento

