Objetivo Geral 3
Valorizar a paisagem urbana da encosta do frontispício de Salvador como
patrimônio material e simbólico.
Objetivo Específico 3.1
Recuperação da encosta entre a Cidade Alta e Baixa, como espaço público
aberto, e valorização dos mirantes como área de contemplação da Baía de
Todos os Santos.
Ações a serem desenvolvidas
a) Recuperação da paisagem da encosta, considerando a área tombada pelo
IPHAN, e prevendo:
> a criação do Parque da Encosta, com ênfase nos atrativos culturais e
turísticos;
> avaliação das condições de uso e de infraestrutura dos potenciais mirantes;
> desocupação da área tombada da encosta;
> recuperação da área verde com indicação de vegetação nativa;
> a necessidade de uma fiscalização efetiva, da PMS e CREA/BA para controle
da ocupação da encosta;
b) Adequar os projetos em andamento com as diretrizes desta proposição:
Chácara Santo Antônio, Lapinha, Pilar I e II, Rocinha, contrato de repasse
Pilar/Encosta.
Objetivo Específico 3.2
Recuperação e/ou valorização dos transportes verticais de ligação entre
a Cidade Alta e Baixa e prospecção de novas alternativas.
Ações a serem desenvolvidas
a) Melhorar as condições dos transportes verticais (Elevador Lacerda, planos
inclinados Gonçalves, do Pilar e da Liberdade), considerando:
> integração com os demais transportes públicos;
> infraestrutura da área do entorno imediato;
> existência de projetos para os equipamentos;
> parcerias com a iniciativa privada;
b) Recuperar o Elevador do Taboão;
c) Desenvolver novas alternativas de conexão entre a Cidade Alta e a Cidade
Baixa tais como: Santo Antônio/Comércio, Gamboa/Aflitos/MAM.

Objetivo Específico 3.3
Requalificação das vias de ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa.
Ações a serem desenvolvidas
a) Recuperar as seguintes vias: Ladeira da Montanha; Rua do Pau da
Bandeira; Ladeira da Conceição; Ladeira do Sodré; Ladeira da Preguiça;
Ladeira da Misericórdia; Rua Visconde Mauá; Caminho Novo do Taboão; Rua
do Julião; Ladeira do Taboão; Ladeira do Pilar; Av. Contorno; Soledade e
Ladeira do Canto da Cruz.
b) Concluir a curto prazo as obras das vias de ligação com recursos captados:
Pilar/Taboão e Santo Antônio/Pilar.
c) Adequar e valorizar as vias de acesso nas áreas de ocupação consolidada.
Resultado Esperado
Área da encosta do frontispício desocupada, recuperada e preservada.

