
O QUE É O DESTINATION 2040?
 

O Destination 2040 é o plano de 

transporte de longo alcance da 

Organização de Planejamento 

Metropolitano (MPO) da Região 

de Boston - um projeto que define 

a visão, metas e objetivos do 

planejamento de transporte na 

região de Boston pelas próximas 

duas décadas. Usando previsões de 

financiamento federais, o Destination 

2040 prioriza os gastos em 

projetos de transporte, programas 

de investimento e estudos de 

planejamento para atender às 

necessidades de mobilidade 

existentes e antecipadas.

Para saber mais sobre a MPO da 
Região de Boston, visite o nosso 
site em bostonmpo.org.
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A versão preliminar do Destination 2040 está disponível 
para comentários públicos e queremos ouvir seus 

comentários! Veja o plano on-line para saber mais em 
bostonmpo.org/lrtp.

AGORA QUEREMOS OUVIR 
DE VOCÊ!

Dê sua 
opinião, 

participando 
da pesquisa no 

site da MPO em 
bostonmpo.org/

lrtp-dev.

RESPONDA A N
O
SSA PESQUISA 

Publique 
um comentário 

no formulário de 
comentários do 

Destination 2040 em 
bostonmpo.org/

contact.
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Inscreva-se na lista 
de e-mails da MPO e 

siga-nos no Twitter em 
@BostonRegionMPO.  

MANTENHA-SE IN
FORM

ADO

A equipe da 
MPO participa 

de vários eventos de 
divulgação. Confira @
BostonRegionMPO no 

Twitter e o calendário de 
reuniões da MPO para 

encontrar um evento que 
seja conveniente para 

você.
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Contate-nos em 
publicinfo@ctps.

org se quiser que a 
equipe da MPO visite 
ou participe de sua 

reunião.

FALE CONOSCO
 

2040



COMO A MPO DESENVOLVEU O 
DESTINATION 2040?

QUE TIPOS DE PROJETOS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTO O DESTINATION 2040 FINANCIA?

A equipe da MPO conduziu uma Avaliação de 
Necessidades para examinar

• como as pessoas se locomovem;
• a condição das instalações de transporte;
• a interação do sistema de transporte da 

região com o ambiente construído e natural; e
• as necessidades futuras de transporte da 

região. 

NEEDS ASSESSMENT

Por meio de divulgação pública presencial 
e on-line, perguntamos às pessoas sobre 

as necessidades de transporte e buscamos 
informações sobre as metas, projetos 
e programas propostos pela MPO. As 
necessidades das partes interessadas 

moldaram a visão da MPO.

PUBLIC INPUT

A MPO da Região de Boston prevê um sistema 
de transporte moderno e bem mantido que 
suporta uma região sustentável, saudável, 
habitável e economicamente vibrante. Para 
alcançar essa visão, o sistema de transporte 
deve ser seguro e resiliente; incorporar 
tecnologias emergentes; e fornecer acesso 
equitativo, excelente mobilidade e variadas 
opções de transporte.

VISÃO

Combinando análises com comentários do 
público, a MPO desenvolveu um plano que 

serve como documento orientador para 
investimentos coordenados em transportes na 
região de Boston. O Destination 2040 enfatiza 

a manutenção e resiliência do sistema de 
transporte, incluindo projetos que suportam 

a infraestrutura de bicicletas, pedestres e 
de trânsito, juntamente com as principais 

melhorias nas vias.

DESENVOLVIMENTO DO 

QUAIS SÃO AS METAS PARA O DESTINATION 2040?

VITALIDADE 
ECONÔMICA

SEGURANÇA GERENCIAMENTO 
DE CAPACIDADE E 

MOBILIDADE

AR LIMPO E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

EQUIDADE NO 
TRANSPORTE

PRESERVAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO 

DO SISTEMA

MELHORIAS DE 
INTERSECÇÕES

Modernização das placas 
existentes

Encurtamento de travessias 
para pedestres

Melhoria de calçadas

RUAS COMPLETAS

Criação de calçadas contínuas

Instalação de ciclovias

Construção de faixas de 
ônibus dedicadas e melhorias 

nas estradas associadas

REDE DE BICICLETAS E 
CORREDORES PARA PEDESTRES

Expansão das redes de 
bicicletas

Criação de novos caminhos 
de uso compartilhado

Implementação de melhorias 
para diminuição do tráfego

CONEXÕES DA COMUNIDADE

Implementação de conexões 
de primeira e última milha

Ampliação do estacionamento 
de carros e bicicletas perto 

de estações de trânsito

Instalação da sinalização e 
outros caminhos

MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Melhoria de estações

Construção de elevadores

Construção para  
resiliência climática

INFRAESTRUTURA PRINCIPAL

Extensão de linhas 
ferroviárias 

Melhoria de estações 

Construção de projetos de 
ruas completas


