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Quarta Etapa

Realização de visitas
no Parnamirim e

reuniões com
moradores.

Realização de escuta
popular para ajuste

dos projetos com base
no desejo dos

moradores.

Execução das
obras civis.
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Vila Vintém:

Parque Capibaribe

Devolutiva do Diagnóstico Participativ
o

O Plano Recife 500 Anos é um documento
que sugere uma estratégia viável de
cidade e propõe caminhos para o Recife
do futuro. Ele direciona o desenvolvimento
da cidade através diretrizes que visam o
marco temporal de 12 de março de 2037,
data em que o Recife se tornará a primeira
capital do Brasil a completar 500 anos.

O Projeto Parque Capibaribe prevê um
sistema de parques integrados ao longo
das duas margens do Rio Capibaribe,
totalizando 30 km de áreas reativadas
para uso da população e de preservação
ambiental.

O Plano Recife 500 Anos e o Projeto
Parque Capibaribe somam esforços para
reconectar os recifenses com o Recife,
visando, entre outras coisas, a
transformação do Recife para
uma Cidade Parque.

Projetos de desenvolvimento de longo prazo no Recife

Realização de análises e
estudos técnicos para
desenvolvimento dos

 projetos; novas reuniões
com moradores.



Essencial para o resultado das obras, a
população da Vila Vintém e entorno foi
convidada a participar das etapas de escuta
durante a concepção do projeto de
urbanização desde 2019, quando a Agência
Recife para Inovação e Estratégia (ARIES),
uma Organização Social apartidária e sem
fins lucrativos, começou a atuar no território
através do Projeto CITinova, que objetiva
desenvolver o Recife a partir do
planejamento urbano integrado; e de
soluções de problemas urbanos através de
tecnologias inovadoras.

Mesmo com o enorme desafio de enfrentar 
a pandemia da Covid-19, o projeto não
parou. Foram realizados investimentos em
estudos técnicos e ambientais para garantir 
a execução das obras de forma sustentável,
segura e correta.

Mais lazer e qualidade de
vida para a população

Cais da Vila Vintém: 
desejo da população

O conceito de Cidade Parque baseia-
-se na recuperação, contemplação e
urbanização dos rios Capibaribe,
Beberibe e Tejipió, considerando os
elementos identitários do Recife.

Transformar o Recife em uma Cidade
Parque é apostar em uma cidade
verde, que promoverá a reconexão
com a natureza através da gradativa
recuperação das águas e matas
ciliares. É conceber a cidade como
um lugar de encontros e opor-
tunidades, pela criação de espaços
abertos, coletivos, inclusivos.

 
É pensar uma cidade que abraça
processos sustentáveis para o
enfrentamento dos desafios de um
planeta em transformação. As águas
do Recife constituem um grande
parque que reúne, revive e reinventa
a cidade.
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Parque das Graças

Imagem ilustrativa

A urbanização na Vila Vintém (Cais da Vila
Vintém; Parnamirim, Zona Norte), junta-
mente com a urbanização no Parque do
Caiara (Cais do Caiara; Iputinga, Zona
Oeste), são a continuação do processo
iniciado pelo Parque Capibaribe com o
Jardim do Baobá, a Praça Otávio de Freitas
e, mais recentemente, o Parque das Graças,
espaços que já fazem parte da rotina de
lazer dos moradores.

Investimentos que resgatam a relação da
cidade com o Rio Capibaribe a partir de
elementos que conversem com as neces-
sidades da população contribuem para o
Recife ganhar mais áreas verdes. Ampliar os
espaços de convivência com o rio importa
tanto para a sustentabilidade da cidade,
quanto para o bem estar e saúde da
população que já usufrui e continuará
usufruindo desses espaços.

A implementação do Cais da Vila
Vintém é financiada pelo Fundo
Global para o Meio Ambiente (GEF,
sigla em inglês) através do Projeto
CITinova, executado pela Agência
Recife para Inovação e Estratégia
(ARIES), em parceria com Núcleo de
Gestão do Porto Digital e a
Prefeitura do Recife.

aries.org.br | @ariesrecife
recife500anos.org.br | @recife_500anos


