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CADERNO DE TRABALHO PARA 
OS GRUPOS SETORIAIS

CAROS/AS FORTALEZENSES:

Convidamos todos(as) a participar do projeto Fortaleza 2040, que objetiva planejar 

o futuro de nossa cidade no curto, médio e longo prazo, promover o desenvolvimento 

sustentável e preparar Fortaleza para os grandes desafios das próximas décadas.

Fortaleza hoje é uma cidade onde quase 3 milhões de pessoas moram, trabalham e 

vivem. Some-se a isso um grande e permanente fluxo de visitantes que aqui passam a 

trabalho ou a passeio. 

É uma cidade que abriga a todos, mas não de maneira igual. Possui muitas potencia-

lidades, mas também muitas precariedades.

 A cidade cresceu rapidamente e com pouco planejamento. Ainda hoje, muitas áreas 

não dispõem de serviços e equipamentos públicos. Dessa forma, grande parte dos seus 

moradores sofre dificuldades em se deslocar dentro dela e todos enfrentam problemas 

relativos à insegurança decorrente do crescimento da criminalidade.

Construir um futuro melhor para Fortaleza implica conhecer a fundo a cidade e sua 

dinâmica, refletir sobre as suas potencialidades e precariedades, conhecer o seu passa-

do, compreender o presente e planejar os rumos futuros.

Isto é o que o Plano Fortaleza 2040 almeja.

Este roteiro deverá auxiliar na sua participação neste projeto. Ele descreve como o 

projeto irá acontecer e como você poderá participar.

A participação dos que habitam a nossa cidade é fundamental. Por isso, contamos 

com você.
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O PLANO 
FORTALEZA 2040

Fortaleza 2040 é um plano de desenvolvimento urbanístico, social e econômico que 

orienta as ações públicas e privadas para construção de uma cidade com alta qualidade 

de vida e ampla oportunidade de negócios. Considerando que se trata de uma estra-

tégia de longo prazo, Fortaleza 2040 não é um plano de um Governo Municipal, nem 

sequer dos governos; um plano da sociedade. 

Ele acontecerá seguindo três fases encadeadas:

1. A cidade que temos (Fortaleza Hoje) - uma descrição de consenso sobre como 

se encontra e como vem evoluindo a cidade de Fortaleza.

2. A cidade que queremos (Fortaleza que Queremos) – explicitação da visão que 

a sociedade tem do futuro desejado para Fortaleza nos próximos 25 anos com definição 

de metas ao longo dos anos.

3. O que fazer para alcançar a cidade que queremos – definição da estratégia, das 

prioridades e das ações dos governos e da sociedade para construir a “Fortaleza que 

Queremos” (o que precisa ser feito para chegar lá?).

Todas as fases contarão com a discussão nos três tipos de núcleos de participação - 

territorial, setorial e das políticas públicas - e com a produção de estudos técnicos.

COMO PARTICIPAR
As discussões, durante as três fases do Plano, acontecerão em arenas diferenciadas:

a) O cidadão enquanto morador ou como membro de uma Organização Local 

(associação de bairro, grupo religioso, artístico, esportivo, cultural, escola, universida-

de, outros) deverá participar na formação de um ou mais grupos no bairro onde mora 

e atua. Estes grupos funcionarão com autonomia plena para se organizar e funcionar, 

seguindo apenas as orientações metodológicas para cada fase de discussão. Trata-se do 

Núcleo Territorial.

b) Os grupos organizados, as federações de trabalhadores ou patronais, as institui-

ções corporativas, os movimentos sociais abrangentes e outras organizações setoriais 
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da cidade participarão em grupos temáticos, também seguindo as orientações metodo-

lógicas da coordenação do Plano. Trata-se do Núcleo Setorial.

c) Os órgãos públicos municipais, estaduais e federais formarão grupos por políti-

cas comuns, tendo como desafio a articulação entre as diferentes esferas para a melhor 

integração de tais políticas. Trata-se do Núcleo das Políticas Públicas.

COMO ACONTECERÁ
FASE 1 – Inicialmente todos os núcleos formados discutirão a cidade que somos hoje: 

o que temos, o que não temos, construindo assim uma identidade comum, conhecendo 

melhor a cidade nas suas potencialidades e problemas comuns ou localizados. No final 

desta fase, ter-se-á uma descrição construída de forma coletiva da Fortaleza de hoje.

FASE 2 – Conhecida a cidade que temos, irá se debater a cidade que queremos 

construir: a transformação de seus espaços, interações sociais, caminhos e inovações, 

estruturas de manutenção, fortalecimento das tradições.

No final desta fase, deverá se chegar a um consenso sobre qual cidade queremos e 

devemos construir. Também deverão ser identificados os grandes desafios que se têm 

que vencer para sair da Fortaleza que temos hoje para a Fortaleza que queremos.

FASE 3 – Desenhado o projeto de cidade a construir, serão discutidas as ações e 

orientações necessárias para isso: quais as modificações estruturais e legais necessárias, 

incentivos, instrumentos e restrições.

A FORMAÇÃO DOS NÚCLEOS SETORIAIS
No primeiro momento será realizada uma ampla reunião de apresentação do projeto 

Fortaleza 2040, na qual os objetivos, metodologia e proposta de participação serão ex-

postos a todas as instituições que se fizerem presentes.

Cada instituição que quiser aderir ao projeto deverá realizar uma discussão interna 

a partir do conjunto de questões propostas neste Caderno de Atividades, devolvendo 

em até 20 (vinte) dias, em arquivo eletrônico devidamente identificado com o nome da 

Instituição, para o endereço planofortaleza2040@gmail.com

Neste relatório sintético, a Instituição deverá ainda enviar o nome dos seus represen-

tantes no Projeto Fortaleza 2040 e a relação de pessoas que participaram das discussões 

para compor o relatório deste primeiro caderno de atividades.

Após a sistematização dos questionários recebidos, serão realizadas reuniões com 

as instituições de natureza e objetivos de atuação assemelhados de maneira a formar 

um conjunto de núcleos temáticos que, na primeira fase do Projeto, buscarão discutir 

consensos sobre a Fortaleza que Temos.

Concluída a primeira fase do Projeto com a elaboração do primeiro documento pela 

equipe técnica, os núcleos repetirão os procedimentos na identificação da Fortaleza 

que Queremos e na definição da estratégias, planos e ações para isso. 
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QUAIS OS TEMAS A DISCUTIR NA PRIMEIRA FASE DO PROJETO
Serão quatro grandes temas a discutir na primeira fase do Projeto Fortaleza 2040, 

a saber:

Relação com a cidade

Impactos do contexto da 

cidade nas organizações 

Potenciais da cidade

Mobilidade urbana em 

Fortaleza

Cidadania

Como a organização em sua atividade finalística contribui com a 

cidade ou a melhoria de vida de seus moradores? 

Grau de dependência de instâncias governamentais

De que órgãos, entidades públicas ou de finalidade pública, 

programas ou sistema público a organização respondente depende 

para se desenvolver ou operar, e que tipo de ação ou recurso 

necessita? 

Rede de vínculos associativos

Com que entidade e instituições a organização respondente 

mantém vínculo, é afiliada, coligada, se consorcia, é conveniada ou 

parceira? Ou mesmo que rede, grupo, consórcio ou associação a 

organização respondente integra?

Que oportunidades, vantagens ou pontos fortes, ameaças,  

problemas ou pontos fracos a cidade de Fortaleza vem 

apresentando para o cumprimento da missão e desenvolvimento da 

organização respondente?

Que potenciais da cidade deveriam ser melhor explorados ou 

desenvolvidos (definindo potencial como as forças existentes ou 

latentes).

Como a organização qualifica a mobilidade urbana em Fortaleza? 
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ENVIO DO POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL AO PROJETO 
FORTALEZA 2040

1. SOBRE A ORGANIZAÇÃO RESPONDENTE 

Nome da Organização 
 
Representante legal: (nome, 
cargo/função e contatos)
 
Representantes da 
organização no projeto (nome, 
cargo/função e contatos)

1.1.  Tipo de Organização: 

(  ) Organização privada - Tipo: (  ) com fins lucrativos   (  ) sem fins lucrativos 

  (  ) Instituição privada de interesse público/OSCIP   

  (  ) Paraestatal/Sistema S

(  ) Instituição Pública - Tipo:   (  ) Executivo Municipal   (  ) Executivo Estadual 

  (  ) Executivo Federal   (  ) Poder Legislativo   (  ) Poder Judiciário   

(  ) Movimento 

(  ) Outro - Qual.......................................................................................... 

1.2. Setor/Segmento em que atua: 

1.3. Qual o propósito da Organização, para que ela existe? 

1.4. Quais as principais atividades finalísticas da Organização?
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2. CIDADANIA

2.1. De uma maneira geral, como a Organização em sua atividade finalística contribui com 

a cidade ou a melhoria de vida de seus moradores? 

2.2. A Organização participa ou realiza algum tipo de projeto ou programa de 

responsabilidade social e/ou ambiental? Se sim, qual(is) e que benefício traz para a cidade 

e/ou para seus moradores?

3. REDE DE VÍNCULOS ASSOCIATIVOS

Com que entidade e instituições a Organização mantém vínculo, é afiliada, coligada, se consorcia, é 

conveniada ou parceira? Ou mesmo que rede, grupo, consórcio ou associação a Organização integra?

Nome da entidade, 
organização, rede,  
consórcio ou grupo

Tipo de relação (afiliada, 
conveniada, coligada, 
faz parte da rede etc.)

Benefício que a 

organização respondente 
obtém com o vínculo que 
mantém
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4. GRAU DE DEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS

De que órgãos, entidades públicas ou de finalidade pública, programas ou sistema público a 

Organização respondente depende para se desenvolver ou operar, e que tipo de ação ou recurso 

necessita? 

Órgão, entidade, 
programa ou 
sistema

Recurso ou apoio 
obtido ou que 
desejaria obter

Impacto em 
caso de não 
fornecimento do 
recurso ou ação de 
apoio

Tem obtido êxito 
na obtenção do 
recurso ou apoio? 
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5. IMPACTOS DO CONTEXTO DA CIDADE NA ORGANIZAÇÃO

Que oportunidades, vantagens ou pontos fortes, ameaças,  problemas ou pontos fracos a cidade de Fortaleza vem 

apresentando para o cumprimento da missão e desenvolvimento da organização respondente?

A organização poderá comentar apenas o que julgar relevante e impactante, dentre os aspectos, dimensões e quesitos listados 

a seguir. Para os demais, pode apenas indicar “não relevante”.

Ambiente 
regulatório

Infraestrutura  
e contexto 
urbano

Tempo para obter ligação à rede de energia elétrica, 
telefônica, internet, água e esgoto

Processo de formalização de uma empresa / instituição 
(abertura, alteração, encerramento)

Tempo de tramitação de processos na Justiça

Tempo de obtenção de licenças para obras e 
projetos

Tempo para obter alvarás de funcionamento

Tempo para obtenção de registros cartoriais

Custos de impostos

Outros

Transporte de cargas (aéreo, rodoviário, marítimo)

Transporte público de passageiros

Saneamento (esgoto, água, drenagem, resíduos 
sólidos)

Infraestrutura para inclusão digital / conectividade 
(acesso a internet)

Segurança patrimonial

Segurança cidadã

Ameaças/
Problemas

Oportunidades/
Vantagens

Aspectos / Dimensões do contexto da cidade
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Infraestrutura  
e contexto 
urbano

Meio ambiente

Acesso a capital 

Tecnologia e 
inovação 

Capital humano 

Mercado local 

Qualidade dos serviços públicos de saúde

Qualidade dos serviços privados de saúde 

Qualidade dos serviços públicos de educação

Qualidade dos serviços privados de educação 

Custos dos serviços prestados pelas concessionárias 
(água, esgoto, energia, telefone, internet, transporte 
público)

Custos imobiliários (para aquisição de imóvel para a 
instituição)

Outros

Espaços, ecossistemas e recursos naturais

Acesso a fontes de financiamento e empréstimos 
a pessoas jurídicas (recursos para investimentos, 
crescimento da organização, alavancagem de negócios, 
capital de giro)

Existência de centros de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, programas de inovação, volume de 
investimentos em pesquisa e inovação, registros de 
patentes de novas tecnologias e/ou produtos inovadores

Nível educacional, cultural e qualificação profissional 
dos moradores da cidade em idade de trabalhar, 
adequação dos profissionais disponíveis no mercado 
de trabalho às necessidades da organização, relação 
de custo e benefício da mão de obra, média de 
produtividade da mão de obra

Tamanho do mercado consumidor interno, lisura dos 
processos licitatórios, nível de inadimplência (instâncias 
públicas e privadas), nível de risco das relações 
contratuais, facilidade de acesso a informações sobre 
o mercado local, PIB, poder aquisitivo da população de 
Fortaleza

Ameaças/
Problemas

Oportunidades/
Vantagens

Aspectos / Dimensões do contexto da cidade

segue
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6. POTENCIAIS DA CIDADE

Que potenciais da cidade deveriam ser melhor explorados ou desenvolvidos (definindo potencial como as 

forças existentes ou latentes).

Forças existentes ou 
latentes 

Por que seria 
impactante?

Ações sugeridas para 
desenvolver estas 
potencialidades:

7. SOBRE A MOBILIDADE URBANA EM FORTALEZA

Como a instituição qualifica a mobilidade urbana em Fortaleza? Das questões abaixo, a instituição poderá 

responder apenas sobre o que julgar mais impactante ou relevante (seja enquanto problema ou solução).

Ambiente 
político- 
institucional

Padrões de relacionamento entre as esferas públicas 
e privadas, adequação das políticas e programas 
de governo, modelos de governança, participação 
e controle social, efetividade das políticas públicas, 
impactos das ideologias políticas predominantes etc.

Ameaças/
Problemas

Oportunidades/
Vantagens

Aspectos / Dimensões do contexto da cidade



13

Tempo médio para deslocamento casa-trabalho

Qualidade das vias e passeios

Acessibilidade em geral - facilidade de chegar e sair de uma 
área ou região

Acessibilidade para portadores de deficiência física – 
calçadas e rampas de acesso adequadas a cadeirantes e 
pessoas com dificuldade de locomoção

Sobre os sistemas de transporte 
público existentes:

•  Metrô

•  Trem

•  Ônibus

•  Vans

•  Táxi

•  Mototáxi

Fluidez/Congestionamento do Trânsito

Sistema de Sinalização

Ciclovia/Ciclofaixa/Bicicletário

Por que o automóvel particular tem sido usado em grande 
escala em Fortaleza?

Tipo de acidentes de trânsito mais frequentes

Sugestões de 
Melhorias

Pontos FortesQuesito Críticas/
Pontos Fracos

Sugestões de 
Melhorias

Pontos FortesCríticas/
Pontos Fracos

O que precisa 
avançar?

O que se tem 
avançado para 
redução de 
acidentes?

Principais 
causas

Principais causas
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8. SOB A ÓTICA DA ORGANIZAÇÃO, QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DA CIDADE DE 

FORTALEZA CUJAS SOLUÇÕES DEVERÃO SER TRATADAS NO ÂMBITO DO PLANO FORTALEZA 

2040?

A organização respondente deverá listar os cinco principais problemas, priorizando por relevância e impacto 

– sendo o 1º o mais relevante e/ou impactante, e o 5º o menos relevante e/ou impactante.

1º PROBLEMA/QUESTÃO A RESOLVER:

2º PROBLEMA/QUESTÃO A RESOLVER:

3º PROBLEMA/QUESTÃO A RESOLVER:

4º PROBLEMA/QUESTÃO A RESOLVER:

5º PROBLEMA/QUESTÃO A RESOLVER:
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PARTICIPANTES

      NOME                                REPRESENTAÇÃO                   CONTATOS




