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1/3 das viagens de São Paulo são 
feitas exclusivamente a pé. 
 

QUEM REPRESENTA  
AS PESSOAS QUE SE  
DESLOCAM ASSIM? 



A CIDADEAPÉ 
A Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo nasceu em 
2015 com essa proposta: 
- Dar voz às pessoas que andam 
- Defender seus direitos 
- Conquistar mais espaço na mídia 
- Demandar mais investimento para a mobilidade a pé 
- Exigir um lugar de fato para a mobilidade a pé nas políticas 

públicas 
 
Por uma cidade segura, acessível, amigável e sobretudo 
caminhável. 



QUEM SOMOS 

Pessoas que se locomovem sem outro 
meio de transporte além de seus pés, 
ou, na impossibilidade de usá-los, com 
cadeiras, carrinhos ou outros. 
Pessoas que usam o sistema viário 
(ruas e calçadas) das mais diferentes 
formas. 



QUEM SOMOS 



COMO ATUAMOS 

Pesquisa 
• Legislação 

• Contagem de pedestre 

Participação 
• Políticas públicas 

• Discussão com a sociedade 

Cultura da caminhada 
• Como é bom andar a pé!!!! 

 



6 OBJETIVOS DA MOBILIDADE A PÉ 
1. Segurança absoluta para quem anda a pé 

2. Calçadas caminháveis para todos 

3. Valorização da mobilidade a pé como meio de 
deslocamento na cidade 

4. Sinalização específica para a mobilidade a pé 

5. Travessias e espaços de compartilhamento da via com 
prioridade total às pessoas se deslocando a pé 

6. Estabelecer e consolidar a rede de mobilidade a pé 



AÇÕES  
“NAMORE SUA CIDADE”     8/8/15 – DIA DO PEDESTRE 



AÇÕES 
“OS 10 MANDAMENTOS DA MOBILIDADE A PÉ” 

1. Amarás a vida e respeitarás o pedestre 
como o principal usuário da via 

2. Em algum momento da vida tu és 
pedestre: ame os pedestres como a ti mesmo 

3. Darás sempre prioridade de passagem ao 
pedestre nas faixas de pedestres, pois ele é o 
rei das ruas; deverás aguardar mesmo que o 
sinal tenha aberto para você, sem assustá-lo 
ou apressá-lo com acelerações ou buzinas 



AÇÕES  
“DESAFIO DA TRAVESSIA”     22/9/15 – DIA MUNDIAL SEM CARRO 



AÇÕES 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - CMTT 

 

• Câmara Temática da 
Mobilidade a Pé 

• Apresentação sobre vítimas 
de trânsito na 15ª reunião do 
CMTT 

• Cadeira de mobilidade a pé no 
CMTT 



UMA VOZ PARA QUEM ANDA 

Entidade 100% voltada para a reflexão sobre a 
mobilidade a pé. 
 
1. Conhecimento sobre o transporte a pé 
2. Acúmulo de informações e dados 
3. Disseminação das questões relacionadas à 

caminhada e aos direitos de quem se desloca a pé 
4. Debate e demandas qualificadas e fundamentadas 
 



Obrigada! 
 

 

 

 

 

 

Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo 

 

www.cidadeape.org 

contato@cidadeape.org  

 

http://www.cidadeape.org/
mailto:contato@cidadeape.org
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