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EIXO
TEMA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO

FRAQUEZAS FORÇAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES
TURISMO  Falta de planejamento e 

controle das ações da 
CIATUR, propiciando o 
ataque dos turistas por 
marginais;

 Falta de controle do 
turismo predatório, 
consequência de atividades
não planejadas;

 Distanciamiento entre 
moradores do Sitio 
Histórico e comunidades 
circunvizinhas (V8, V9, Ilha 
do Maruim)

 Falta de entendimento da 
importancia da economia 
do turismo do Sitio 
Histórico e sua 
preservação;

 Falta de leitos adequados 
ao turismo de negócios, 
incrementando área para 
construção de hoteis (sitio 
novo);

 Falta de apoio à atividade 
turística de receptivo;

 Falta de um Plano de 
turismo Cultural (fomentar)

 Reconhecimento pela 
UNESCO como patrimônio 
da humanidade;

 Turismo grande economia 
para a cidade de Olinda;

 Revitalização e urbanização 
da orla de Olinda;

 Sítio como identidade do 
município;

 Regulamentação dos guias 
do Sítio Histórico;

 Título de Patrimônio
 Cultura de raiz, 
 Produções cultural 

independentes, 
 participação das 

comunidades circunvizinhas 
nas atividades culturais no 
carnaval;

 Criação da secretaria de 
turismo;

 Calendário fixo de eventos;

 Falta  de  revitalização  do
Centro de Convenções;

 Estacionamento  irregular  nas
vias  por  veículos  externos,
comprometendo a circulação,
principalmente  nos  finais  de
semana e férias;

 Falta  de  sensibilização  dos
técnicos  do  turismo  para  as
questões  ligadas  ao
patrimônio  (material  e
imaterial);

 Turismo  predatório  do
Carnaval.

 Escoamento  de  recursos
(Estado)  apenas  para  o
Carnaval;

 Turismo Predatório;
 Degradação  promovida  pelo

excesso  de  turistas,  trazendo
ameaças aos pontos turísticos;

 Falta  de  interação  no
planejamento urbano entre as
prefeituras de Recife e Olinda;

 Título de Patrimonio para
 Divulgação;
 Vitrine  para  oportunidades

de  negócios  para  grandes
empresas;

 Importância  da  economia
criativa  no  Sítio  Histórico
Olinda (cadeia produtiva);

 Eventos  de  negócios  como
incremento  à  economia
turística;

 Mais investimentos do Estado
no Sítio Histórico (turismo);

 Alinhamento político entre os
Governos Federal, Estadual e
Municipal;

 Centro  cultural  de  grande
importância  para  todo  o
Brasil  (história,  arquitetura,
gastronomia etc.);

 Ver o carnaval  como recurso
econômico para a cidade;
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política pública;
 Utilização de ruas para 

eventos, gerando conflictos
internos. 

 Falta de mais cabines de 
informação ao turista, e 
distribuição de mapas com 
sinalização dos prinicipalis 
pontos de atração.

 Falta de qualificação dos 
guias do Sítio Histórico;

 Falta de capacitação 
técnica dos guias turísticos 
(SH)

 Falta  o Turismo explorar o 
título e os valores culturais 
do Sítio Histórico;

 Falta de veículo circular 
para atendimento do 
turista

 Dificultad de implantação 
de novos negócios por 
conta da legislação (clareza
e apoio);

 Pouca iluminação 
adequada em algumas 
áreas do Sitio Histórico;

 Falta de critérios e regras 
para uso das residências 
como hospedagem para o 
turista;

 Falta de articulação entre 
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profissionais do turismo e 
articuladores 
(programadores) culturais;

 Carência na divulgação do 
SH, para o direcionamento 
do turismo arquitetônico, 
religioso, cultural e de 
negocios.

 Venda de bebida alcoólica 
e drogas em praças 
públicas, inclusive com 
crianças nas ruas até tarde 
da noite;

 Falta de respeito ao 
turistas e pessoas que vem 
à Olinda para gerar 
economia; 

SEGURANÇA 
PÚBLICA

 Inexistência  de  iluminação
nas áreas livres públicas do
Sítio Histórico;

 Iluminação  deficitária
pública;

 Falta de plano de combate
ao  incêndio  no  sitio
histórico;  (corpo  de
bombeiros)

 Diminuição dos efetivos da
polícia no Sítio Histórico;

 Falta  de  contingente
policial  necessário  para  a
segurança  do  Sitio
histórico;

 Posto da CIATUR dentro do
Sítio Histórico;

 Manutenção da CIATUR no
Sítio Histórico;

 Combate  ostensivo  ao
comércio  ambulante  no
sítio histórico (ILEGAL);

 Existência  de  câmeras  de
monitoramento no SH.

 Implantação  e
monitoramento  das
câmeras de segurança para
controle do Sítio Histórico.

 Policiamento  ostensivo
bastante  limitado  (falta  de
estrutura do Estado);

 A CIATUR sair do SHO;
 Aglomeração de pessoas em

grandes eventos;
 Falta  de  politica  de  Estado

para  a  segurança  em  sítios
históricos;

 Aumento  de  circulação  de
veículos  nas  ruas  do  SHO
(aos pedestres)

 Comunidades circunvizinhas
 Falta  de  fiscalização  e

agilização  no  processo  de

 Relação  da  CIATUR  com  o
poder público e moradores
(fortalecer e integrar);

 Pela  importância  do  título
Cidade  Patrimônio,
oportunidade  de  cobrar
políticas  especiais  de
segurança.

 Aumento  do  efetivo  da
CIATUR;
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 Falta  de  uma  central  de
monitoramento  de
câmeras  de  segurança  da
secretaria  de  serviços
públicos no sítio histórico;

 Falta  de  manutenção  das
câmeras  de
monitoramento  e
integração  com  outras
secretarias;

 Ameaça dos flanelinhas nas
áreas  de  estacionamento,
vias e locais de eventos;

 Falta de programa de 
 inteligência  da  PM  para

segurança no SH;
 Falta do trabalho da polícia

de inteligência (deficiente)
 Focos  de  drogas  e

prostituição que ameaça as
pessoas;

restauração  dos  edifiçõs
históricas  por  parte  do
IPHAN;

MOBILIDADE E
ACESSIBILIDADE

 Poluição  gerada  pelos
veículos de turismo com
escamento  sem controle
e com motores ligados.

 Falta  de  controle  dos
acessos dos veículos.

 Conflicto:  circulação
viária x estrutura urbana.
(veículso  pesados,  ruas
estreitas,  calçamento
irregular.)

 Vias alternativas (existência)
 Embutimento da fiação das

operadoras  em  algumas
ruas  desobstruindo  as
calçadas

 Trecho  acessível  já
implantado dos correios até
os 4 cantos;

 Plano  de  mobilidade  e
acessibilidade  do  Sítio
Histórico.

 Necessidade  de  mecanismos
de  controle  para  veículos  de
grande  porte  de  outros
municípios.  (veículos  de
distribuição, mudanças).

 Comercio  ambulante  nas
calçadas  (aumento  vindo  de
fora).

 Aumento  sistemático  de
público  no  periodo
carnavalesco.

 Oferta  de  recursos  federais
para  programas  de
mobilidade  e  acessibilidade
para municípios. $

 Veiculo alternativo dentro do
Sitio para para mobilidade da
população  residente  e
visitantes. (en andamento)

 Obrigatoriedade  legal  na
implantação  da
acessibilidade (NBR 9050/04)
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 Grande fluxo de veículos
e indução de áreas para
estacionamento.

 Limitação  espacial  das
vias  para  circulação  nas
vias  e  calçadas,  e
dificuldade  de
estacionamentos.

 Impacto  do  tráfego  de
veículativo  de  veículos
nas  edificações  antigas
(fissuras,  rachaduras,
deslocamento  de  telhas,
etc)

 Alto flujo de veículos no
Sitio Histórico.
Mal plan:
Externo (passagem)
Interno (percursos)
Fluxo  de  veículos
pesados
Pedestres

 Na  acessibilidade
dificuldade na adaptação
das  calçadas  em  em
relação a topografia.

 Necessidade  de
implantação do Plano de
Acessibilidade.  Área
pública e privada;

 Falta  de  un  transporte
circular  no  SH  para

 Sinalização  turística  e  de
transito já implantada.

 Criação  de  zona  azul
(possibilidade)

 Ação ordinária da justiça da
Justiça  Federal  que  limita
acesso de veículos com mais
de 6m ao Sítio Histórico.

 Trafego de passagem pelo SH
de quem vem de Paulista para
Recife (trajeto + curto)

 Excesso  de  circulação  de
veículos  dentro  da  área  de
proteção (Cidade Alta)

 Grandes  eventos  poluição
sonora, visual xixi cocô

 Mau  uso  dos  recursos
oriundos do Governo Federal!

 Crescimento  de  pólos
geradores  de  viagem  dentro
do  Sítio  Histórico
(Restaurantes, bares)

 Crescimento  do  poder
aquisitivo,  aumentando  a
frota de veículos;

em todos os projetos novos.
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tender ao perímetro.
 Inexistência  de

transporte  público
circular  no  interior  do
Sítio Histórico;

 Falta  de  sinalização
adequada  de  transito  e
de orientação de destino;

 Uso  do  Espaço  público
para  estabelecimentos,
com  cobrança  e
conivencia  com
flanelinhas.


 Falta  de  controle  dos

estacionamentos
 Flanelinhas intimidando
 Ausencia  de

estacionamento  para
veículos pesados.


 Ausência na manutenção

e reposição das placas e
calçadas;


 Ausência  de  sinalização

podo  tátil  para  pessoas
com deficiência visual;


 Falta de:
 Tren Turístico
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 Qualificação dos guias
 Estacionamentos  para

ônmibus e vans.
 Placas  com  sinalização

dos  pontos  turísticos  e
comercios.
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