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MIRAFLORES-LARISSA

Palavras-chave
#Mobilidade urbana

#Espaços públicos

#Transporte público

#Ciclovias
 

Larissa é a 5ª maior cidade da Grécia e está situada no meio da maior planície do país, no principal 
eixo de transporte entre Atenas e Tessalônica. É a capital da região da Tessália e uma das principais e 
mais dinâmicas áreas urbanas do país. Além da cidade de Larissa, o Município inclui 9 Comunidades 
Municipais e Locais que são áreas rurais.

Miraflores é um dos 43 distritos da província de Lima, localizado na orla marítima do sul de Lima. É um 
dos principais centros da região metropolitana de Lima com vocação recreativa, cultural e comercial, 
e o segundo destino turístico mais visitado do Peru, depois de Machu Picchu. Miraflores possui 74 
parques, que fazem do distrito uma cidade ecológica.

Áreas temáticas de cooperação
Mobilidade urbana sustentável e espaços públicos

Objetivos

2
Explorar ideias 
para enfrentar 
os desafios 
relacionados com a 
mobilidade urbana 
sustentável.

Promover 
espaços públicos 
de qualidade nas 
duas cidades.
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A COOPERAÇÃO EM RESUMO



Atividades 

A cooperação entre Miraflores e Larissa foi articulada 
em torno de duas visitas de estudo, nas quais as 
cidades identificaram inicialmente alguns temas de 
cooperação (mobilidade sustentável, espaços verdes e 
energia). Após os encontros e intercâmbios realizados 
nas duas cidades, elas descobriram semelhanças 
em relação às suas visões sobre o desenvolvimento 
urbano.

O Plano de Ação Conjunta final definiu atividades em 
três campos:

Mobilidade Urbana Sustentável

• Diminuição do uso de carros particulares.

• Transporte público.

• Rede de ciclovias.

Espaços públicos

• Criação, gestão e recuperação de áreas verdes 
sustentáveis.

• Criação, gestão e recuperação de espaços públicos.

• Recuperação e preservação de marcos históricos.

Cultura e gestão do turismo

• Intercâmbio cultural e artístico entre as duas cidades 
por meio de oficinas, festivais e apresentações.

Partes envolvidas

Municípios de Miraflores-Lima e Larissa. 
Associações de vizinhos. 

de Mobilidade Urbana Sustentável (atual e futura), os 
possíveis locais de infraestrutura, soluções técnicas, 
financeiras e de gestão etc.

Ciclovia nas áreas do Calçadão de Miraflores

A área central de Miraflores é caracterizada por 
sua estrutura de usos mistos e vias metropolitanas. 
Esta situação gera fluxos importantes de população 
flutuante no distrito, com os consequentes impactos 
no domínio da mobilidade. Neste contexto, o distrito 
tem uma grande necessidade de tornar o transporte 
mais sustentável e de utilizar mais meios de 
transporte não motorizados. Este projeto vai permitir 
a recuperação de espaços públicos que serviram 
de estacionamento para uso e fruição de pedestres 
e micro-mobilidade, com o apoio da cidade-par, 
Larissa.

Impulso à implementação de vias de 
Micromobilidade (bicicleta).

Larissa é a primeira cidade grega a implementar: 
a) um esquema de pedestres em meados dos 
anos 1980 e b) um Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável. Como a demanda por acesso e 
estacionamento é grande na cidade, Larissa 
tem interesse em promover uma mudança na 
mentalidade dos cidadãos, a fim de limitar o uso de 
carros particulares, e potencializar o uso de bicicleta, 
transporte público e caminhada. A cidade propôs a 
elaboração de um estudo para um sistema público 
de bicicletas em Larissa, inspirado no sistema que 
funciona em Miraflores.

O estudo a ser elaborado antes da implementação 
levará em consideração a situação atual, as 
necessidades espaciais, as intervenções do Plano 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO - PROJETO-PILOTO



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL

A colaboração abriu caminho para a implementação 
de iniciativas de planejamento no Município de 
Miraflores: (i) Desenvolvimento de uma diretriz 
para a criação de superquadras (“supermanzanas”) 
em La Mar, La Aurora e o Microcentro através de 
limitações de tráfego, e (ii) a criação de um plano de 
mobilidade sustentável para Miraflores. Isso inclui a 
criação de uma rede de lugares de estacionamento 
públicos fora da grande área central, em combinação 
com transportes públicos, caminhadas e ciclismo; 
a identificação de um local para a futura Linha 3 do 
metrô para desenvolver um projeto piloto para ligar 
o zoneamento incluindo o uso do solo, densidade e 
requisitos com o nível de acessibilidade ao transporte 
público; um estudo de viabilidade de novas linhas 
de ônibus; a reforma de pontos de ônibus; a criação 

de uma rede de micro-mobilidade e de uma rede 
de ciclovias; e várias iniciativas para agregar valor ao 
patrimônio cultural ou urbano.
Por outro lado, Larissa quer adotar as características 
do sistema de bicicletas de Miraflores e quer 
incentivar os proprietários de edifícios privados a 
investirem em bens patrimoniais (e em sua eficiência 
energética). A cidade também aprendeu sobre as 
experiências de Miraflores na proteção de pontos 
de referência por meio de esquemas de atualização 
energética
Ambas as cidades possuem recursos para o 
acompanhamento dessas iniciativas. Além disso, 
as duas cidades estão em processo de geminação. 
Essa conexão proporcionará mais oportunidades para 
continuar o trabalho iniciado dentro do programa IUC, 
mas também explorar novas áreas de cooperação e 
intercâmbio.

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÃO AOS MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados aos ODS e Agenda Urbana para 
a UE:

Agenda Urbana para a UE: Mobilidade Urbana.

- Miraflores - Larissa

“Visitar Larissa, nossa cidade-par que 
implementou a pedestrinização há muitos 
anos, nos permitiu uma abordagem avançada 
do que queremos implementar na nossa”.

“Na aldeia global em que vivemos, não há 
cidade tão pequena que não tenha o que 
ensinar, nem tão grande que não tenha o que 
aprender”.

“O programa da IUC nos deu a 
oportunidade de discutir diferentes 
estruturas, ferramentas de comunicação, 
dificuldades de implementação, soluções 
criativas e encontrar pontos em comum 
que não esperávamos, já que Larissa e 
Miraflores são duas cidades em lados 
opostos do mundo (Peru e Grécia). Mesmo 
assim, a “química” das equipes foi ótima 
desde o início e o resultado da geminação 
foi uma decisão rápida”.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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