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A Região Metropolitana de Belo Horizonte é viva e pulsa diariamente com a
mobilidade das pessoas. Conectividade e acessibilidade são garantias de direitos e
oportunidades.
Belo Horizonte, como todas as metrópoles brasileiras, se estende por muitos quilômetros em
uma contínua mistura de cidades onde muita gente trabalha em um município e mora em
outro. A metrópole é entrelaçada, sendo muitas vezes necessário ir até outro município para
resolver uma necessidade como ir a uma consulta médica, pegar um vôo ou mesmo trabalhar
e buscar o lazer. Isso acontece porque existe uma diferença entre os limites geográficos
(físicos) e administrativos dos municípios e a forma como a sociedade se organiza no território.
Em um processo que vem de muitos anos, as políticas públicas, ou ausência delas,
concentraram em poucos locais boa parte das oportunidades de emprego, renda e serviços
públicos bem estruturados. De maneira oposta, a maior parte da população precisa buscar
soluções próprias de moradia em lugares que são, muitas vezes, bem distantes daqueles
locais. A localização dos empregos, do comércio, dos serviços e da moradia afeta diretamente
a mobilidade, distâncias e formas dos deslocamentos das pessoas e das cargas/materiais.
As grandes cidades brasileiras são hoje em dia centros de Regiões Metropolitanas, ampliando,
diversificando e complexificando a busca por soluções aos problemas e desafios existentes na
vida urbana (morar, trabalhar, estudar, comprar, ter momentos e espaços de lazer, e,
consequentemente, se deslocar). Esse é também o caso da RMBH que, como a conhecemos
hoje, foi instituída pela Lei Complementar nº 89 de 20061.
Várias das questões de uma região metropolitana envolvem articular territórios diferentes e
distantes entre si. Atualmente, a Região Metropolitana de Belo Horizonte é a terceira maior do
Brasil, com 34 municípios, 2,5 milhões de habitantes em BH e mais 2,5 nos demais 33
municípios, alcançando uma das maiores taxas de motorização do Brasil (0,60 veículos por
habitante), totalizando 3,184 milhões de veículos, sendo 94,06% de veículos leves (carros,
caminhonetes, caminhonetas, utilitários, motocicletas, motonetas e afins). Destes as motos
tem crescido mais rapidamente, de maneira que já totalizam 483.172 veículos, ou 15,17% do
total geral (dados do DENATRAN e IBGE de julho de 2018).
Em dez anos, a cidade sofreu os impactos com a mudança da forma das pessoas se
locomoverem. Em 2002, 44,5% da população se locomovia de transporte coletivo e em 2012,
esse número caiu para 31,4%, segundo dados da Pesquisa Origem/Destino (OD) de ambos os
anos. Nesse mesmo período, o uso do carro aumentou bastante, correspondendo a 20,8% do
total dos deslocamentos em 2002 e 30,8% em 2012. O uso da bicicleta também caiu

A Região Metropolitana de Belo Horizonte é composta de 34 municípios: Baldim, Belo Horizonte, Betim,
Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara,
Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima,
Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia,
São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas, Vespasiano;
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percentualmente, mas mantendo-se no mesmo patamar: era 1,1% em 2002 e passou para 1,0%
em 2012, de acordo com ambas as pesquisas OD.
Em BH, os números são parecidos, entre 2002 e 2012 a proporção de viagens por transporte
coletivo passou de 44,6% para 28,1%; o uso do carro e da moto, de 25,0% para 32,68%; e as
viagens de bicicleta passaram de 0,7% para 0,4%.

Quais os impactos disso no dia a dia da metrópole mineira?
Aumento da poluição sonora, crescimento das emissões de gases de efeito estufa e de
poluentes locais que também são maléficos para a saúde humana e animal, vias cada vez
mais congestionadas, pessoas perdendo suas casas para dar lugar a viadutos e avenidas mais
largas, perda de espaço público para trânsito privado de automóveis, motoristas estressados e
alto número de atropelados, feridos e mortos no trânsito. Isso tudo sem falar nos impactos
financeiros na saúde pública gerados, especialmente, pelos atropelamentos, por mortes e
pelo tempo gasto em engarrafamentos. Ou seja, o modelo de crescimento da RMBH tem
significado perdas humanas, sociais, econômicas e ambientais.

Como inverter a atual lógica e tornar a mobilidade urbana da RMBH um fator de
reequilíbrio urbano e metropolitano?
Desde 2017, vem sendo elaborado o primeiro Plano de Mobilidade Metropolitana da RMBH,
que ainda não foi finalizado e cuja conclusão e execução precisam ser pactuadas no início da
próxima administração estadual. Cabe à Agência de Desenvolvimento da RMBH e à Secretaria
de Estado de Transporte e Obras Públicas, em permanente diálogo com os moradores e
gestores dos 34 municípios da RMBH, finalizar esta importante tarefa, colocando o Plano de
Mobilidade da RMBH como instrumento de efetivação do Plano Diretor de Desenvolvimento
integrado - PDDI e articulando os Planos Diretores e Planos de Mobilidade dos municípios.
A partir de um importante trabalho articulado pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, foi realizado o macrozoneamento metropolitano que vêm orientando a execução e
revisão de toda a política urbana e de uso do solo dos diversos municípios. Além disso,
conforme definido na Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU, instituída pela Lei
Federal nº 12.587/2012, todos municípios integrantes de regiões metropolitanas devem
desenvolver seus próprios planos de mobilidade2 e é importante promover articulação entre
eles e com o plano metropolitano.

Dos 34 municípios da RMBH com obrigação de desenvolver os planos, apenas Belo Horizonte (2010) e
Contagem e Lagoa Santa possuem plano desenvolvido. O de BH foi, instituído por Decreto, mas sem
Lei que o ampare. Além deles, os municípios de Brumadinho, Nova Lima, Ribeirão das Neves e estão
em processo de desenvolvimento dos seus planos.
2
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Uma das principais propostas do PDDI (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da
RMBH, já aprovado pelo Conselho Deliberativo da RMBH e atualmente em tramitação na
ALMG) é a Política Metropolitana Integrada de Centralidades em Rede, que propõe a
criação e/ou fortalecimento de centralidades urbanas em rede e abrangendo diferentes
escalas espaciais, articuladas por uma rede metropolitana de mobilidade multimodal eficiente
e de baixo impacto ambiental. Segundo o PDDI, uma centralidade se conforma via
combinação de serviços de diversas naturezas e de pessoas que se deslocam no espaço para
usufruírem desses serviços e para maximizar e/ou potencializar a importância de cada
centralidade é necessário prover uma infraestrutura viária compatível com os deslocamentos
de pessoas e mercadorias que se vislumbram no curto, médio e longo prazos.
A infraestrutura viária deve ser estruturadora de uma nova divisão territorial, que permita um
desenvolvimento mais homogêneo da região, ao contrário do sistema atual, monocêntrico,
baixo adensamento e fragmentado. O modelo atual reforça investimentos prioritariamente na
grande centralidade metropolitana, dada pela área central de Belo Horizonte, e, em menor
escala, em outras centralidades.
Dessa maneira, a distribuição viária radial deve ser rompida em prol de uma estrutura
denominada em rede, que, além de promover a integração das diversas centralidades ao
centro metropolitano, também crie uma articulação entre elas. Por este motivo, o primeiro eixo
proposto neste Programa de Governo é a estruturação do território que se dá pela mobilidade
urbana integrada às demais políticas.
Além disso, a mobilidade da RMBH deve estar aderente à Política Nacional de Mobilidade
Urbana, que é um instrumento político que visa nortear o desenvolvimento urbano com
objetivo de integrar os diferentes modos de transporte, dando prioridade a quem anda a pé,
em seguida a quem usa transportes ativos (também conhecidos como não motorizados), aos
coletivos, aos de cargas e, por fim, motorizados individuais, levando em consideração a
movimentação de pessoas e cargas nos territórios municipais. E, para dar apoio e
materialidade concreta a esta política, é fundamental a inclusão de eixos de gestão,
governança e articulação com a sociedade civil.
A proposta deste modelo de Programa de Governo temático é ser uma plataforma aberta da
mobilidade urbana sustentável para que qualquer candidata ou candidato ao Governo do
Estado de Minas Gerais possa acessá-la, debatê-la e incorporá-la aos seus programas de
governo, discursos e, sobretudo, às suas práticas. Ela pode ser considerada como uma
agenda mínima, orientada através de diretrizes, princípios e objetivos possíveis, exequíveis e
economicamente viáveis.
Além de subsidiar quem disputará o Governo de Minas Gerais em sua atuação na RMBH, a
plataforma tem como objetivo mobilizar e engajar cidadãs e cidadãos mineiros que acreditam
que, sim, há soluções para a mobilidade urbana metropolitana .
A seguir, apresenta-se o que compreende-se como sendo um bom programa de governo
para a mobilidade urbana na RMBH separado por sete eixos temáticos.
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#1_estrutura e coerência do território da
metrópole
Ter uma metrópole estruturada e integrada depende de maior geração e equidade
de oportunidades no território, mas também de uma rede de mobilidade
metropolitana que promova acesso a elas.
Objetivo:
Reforçar uma rede de mobilidade metropolitana como condição primeira para a Política
Metropolitana Integrada de Centralidades em Rede, através de conexões viárias, ferroviárias
e de serviços, promovendo maior geração e equidade de oportunidades no território
metropolitano.
Diretrizes:
● Promover uma rede de mobilidade metropolitana em sintonia com outras políticas
setoriais (desenvolvimento urbano, habitação, adensamento, emprego, serviços e
equipamentos públicos);
● Consolidar um marco legal e de planejamento de mobilidade que articule os interesses
metropolitanos e municipais;
● Estimular e fortalecer centralidades urbanas, desenvolvendo a autonomia dos
municípios;
● Reduzir a atratividade dos deslocamentos rotineiros realizados através de carros e
motos, reduzindo a proporção de viagens diárias feitas na RMBH por automóveis e
motos, em comparação com o total de viagens motorizadas.
Ações prioritárias:
● Contribuir para a execução das ações de mobilidade previstas no PDDI, garantindo que
sejam contempladas no Plano de Mobilidade Metropolitano a ser finalizado em 2019,
atualmente em elaboração pela SETOP e Agência RMBH;
● Articular o Plano de Mobilidade da RMBH com os planos de mobilidade municipais,
reforçando a coerência entre os diversos territórios;
● Articular o Plano de Mobilidade da Região Metropolitana com outros planos estaduais,
como, por exemplo, o Plano de Energia e Mudanças Climáticas;
● Viabilizar as ações previstas para retomada e ampliação das conexões ferroviárias e
metroferroviárias e promover as melhorias dos serviços existentes para passageiros e
carga;
● Utilizar mecanismos de regulação, já previstos em lei federal (12.587/2012), para
incentivar a mobilidade urbana sustentável;
● Prever e executar investimentos públicos nas redes metropolitanas, priorizando
conexões de ligação de acesso às centralidades e os serviços integradores;

4

●

●
●

●

●
●
●

●

Promover a articulação entre os responsáveis de mobilidade dos municípios
metropolitanos, e destes com a Agência Metropolitana e demais órgãos competentes,
de forma a criar um marco legal, regulatório e de planejamento unificado e sinérgico;
Criar mecanismos de articulação entre o planejamento a nível municipal e o
planejamento a nível metropolitano para gestão e execução integradas;
Incorporar a Visão Zero (redução ao nível zero de número de mortos em acidentes de
trânsito - (agenda da ONU) e metas de redução de emissões (de efeito local e global)
no Plano e na Gestão Metropolitana;
Promover redução de velocidades nas vias de ligação metropolitana que atravessam
zonas urbanas densas, por meio de mudanças nos traçados e perfil das vias e limitação
e controle (eletrônico e por fiscalização) das velocidades praticadas.
Ampliar o monitoramento da Qualidade do Ar na RMBH, enfatizando locais impactados
pela emissão de fontes móveis (veículos);
Disponibilizar publicamente a série histórica existente dos índices de qualidade do ar de
todas as estações de monitoramento existentes no Estado;
Criar uma política estadual de Qualidade do Ar com base nos parâmetros
recomendados pela Organização Mundial da Saúde no que diz respeito aos padrões de
qualidade do ar;
Incorporar mecanismos de promoção da mobilidade sustentável em empreendimentos
executados e avaliados em processos de licenciamento, como regulação de vagas de
estacionamento em novos edifícios e diretrizes de incentivo ao transporte ativo (modos
não-motorizados).
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#2_andar e pedalar (como parte da trama
multicolorida)
Todas e todos devem ter direito, primeiramente, a acessar seu bairro, os bairros
vizinhos ao seu e a rede metropolitana de transporte coletivo, não importando de
qual município, através de infraestrutura adequada de calçadas e travessias
acessíveis e ciclovias e ciclofaixas seguras e de qualidade .
Objetivo:
Qualificar, estimular e priorizar o caminhar, o uso da bicicleta e outros transportes ativos
(não-motorizados) de forma segura e em todos os locais da metrópole, especialmente no
acesso à rede metropolitana.
Diretrizes:
●

●
●
●

Criar condições e infraestrutura em rede para que as pessoas priorizem os
deslocamentos a pé e de bicicleta nas centralidades e também nos deslocamentos
entre municípios limítrofes;
Promover a integração física e tarifária dos meios de transporte ativos
(não-motorizados) com os demais modos;
Promover boas condições de acesso à rede metropolitana de transporte para todos e
com qualidade;
Contribuir para aumentar a atratividade do deslocamento a pé e de bicicleta,
principalmente nas centralidades metropolitanas e na trama verde e azul3 da RMBH.

Ações prioritárias:
●

●
●

Redirecionar os gastos orçamentários, que hoje priorizam obras voltadas para o
transporte individual, para apoiar e financiar, em âmbito metropolitano, projetos que
considerem a completude nos bairros, considerando moradia, trabalho, serviços e
comércio de proximidade;
Promover campanhas educativas de respeito aos modos ativos de transporte, que
reforcem a imagem destes como atores prioritários no trânsito da cidade.
Criar diretrizes de incentivo ao transporte ativo no licenciamento de novos
parcelamentos e no procedimento de abertura de novas vias, como definição de

Trama verde e azul é um conceito orientador para ações ambientais, adotado no PDDI e na atual
revisão dos Planos Diretores municipais, que procura articular os cursos de água (azul) e as áreas
vegetais (verde), a partir de uma trama conectada, facilitando ações de preservação e recuperação dos
recursos hídricos e promovendo fluxos da fauna e flora entre áreas de proteção, corredores verdes e
agricultura e vegetação urbana ao longo do sistema viário.
3
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●
●
●
●
●
●

●
●

atributos mínimos de calçadas, iluminação viária e ciclovias, além de paraciclos em
edifícios de grande movimentação;
Fazer um projeto piloto para testar a utilização de racks dianteiros para transporte de
bicicletas nos ônibus metropolitanos;
Definir uma Rede Cicloviária Metropolitana que priorize conexões entre municípios e
acesso às centralidades;
Implantar 200 km da Rede Cicloviária Metropolitana;
Estimular, promover e incluir o uso da bicicleta nos processos de logística urbana da
metrópole nos quilômetros finais;
Implantar bicicletários e infraestrutura adequada para uso integrado da bicicleta nas
estações de transporte público metropolitano;
Prever ciclovia protegida em todas as novas vias rápidas a serem implantadas, além de
estudo e implantação em trechos existentes e identificados como de potencial uso da
bicicleta;
Refazer a ciclofaixa da Linha Verde, transformando-a em ciclovia, para promover o
acesso de bicicletas, em segurança, à Cidade Administrativa e adjacências
Desenvolver ações de inclusão da pessoa com mobilidade reduzida, em especial a
segurança, autonomia e conforto do deslocamento da população idosa.
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# 3_mobilidade coletiva
Transporte coletivo integrado, de qualidade e rápido: a solução que não tem
mágica!
Objetivo:
Consolidar uma rede metropolitana de transporte coletivo de passageiros, integrada,
diversificada (com vários modos de transporte integrados), com ampla oferta e qualidade do
serviço perceptível pelos usuários.

Diretrizes:
●

●

●

Considerar o conceito de rede metropolitana estruturante no planejamento e gestão do
transporte coletivo metropolitano, considerando a rede ferroviária e metroviária e os
serviços de BRT (MOVE) e outros de média e alta capacidade que se mostrarem viáveis
de serem implantados;
Buscar sempre tornar o transporte coletivo mais atrativo que o individual a partir de
uma política de rapidez, operação de qualidade, redução tarifária e redistribuição do
financiamento;
Redefinir a forma de financiamento do sistema de transporte coletivo (tarifa pública e
tarifa de remuneração ao prestador de serviço) através de uma mudança de
prioridades no gasto público, que hoje priorizam obras voltadas para o transporte
individual, para ampliar a infraestrutura do transporte coletivo, através de um Fundo de
Mobilidade Metropolitana.

Ações prioritárias:
●
●
●
●
●
●

Recuperar o transporte ferroviário metropolitano de passageiros;
Viabilizar as obras de melhoria e ampliação do metrô de Belo Horizonte, integrando-o à
rede e assumindo sua gestão e operação;
Ampliar a frequência de viagens das linhas existentes e criar novas linhas;
Implantar, em conjunto com os municípios, faixas exclusivas para ônibus nas principais
ruas e avenidas da cidade;
Implantar a integração tarifária e operacional dos sistemas de transporte coletivo
municipais e metropolitano, com especial atenção para o bilhete único;
Criação de um código de desempenho dos ônibus metropolitanos, para definir as
condições de lotação, acessibilidade, ruído, tempo máximo de espera, qualidade dos
veículos;
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●

●

●
●

●
●

●

Compatibilizar o preço da tarifa do transporte público com o nível de renda da
população, gerando mecanismos para o financiamento progressivo do sistema na
renda, rumo à universalização do acesso ao transporte;
Rever os instrumentos que regulamentam a concessão do transporte coletivo na
RMBH, possibilitando a ampliação do controle social e uma política de financiamento
proporcional do sistema na renda;.
Realizar auditoria pública, fiscal e contábil do sistema de transporte coletivo e garantir
acesso a esses dados de forma sistêmica e continuada;
Ampliar a participação da sociedade civil no Conselho Metropolitano, tornando-lhe
deliberativo para questões vinculadas à mobilidade urbana, como investimentos
estratégicos, políticas de integração e concessão de transporte público;
Readequar 100% dos pontos de ônibus e estações de transferência, com sistema de
informação adequado, além de conforto, segurança e acessibilidade;
Determinar que o ônibus acessível com desenho universal seja o padrão único da frota
de transporte coletivo, como estabelecido na Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015);
Substituir 10% dos veículos movidos a combustível fóssil a cada ano, concluindo a
adequação da frota no prazo de dez anos.
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# 4_cargas
O abastecimento da metrópole precisa ser planejado, coordenado e valorizado!
Objetivo:
Incorporar a logística de abastecimento e distribuição urbana de forma integrada à política de
mobilidade, reduzindo os impactos da movimentação dos veículos de entrega sobre a
circulação viária, custos, meio ambiente e vizinhança.
Diretrizes:
●
●
●

●

Integrar a logística urbana e rural às ações de mobilidade urbana da metrópole,
considerando todos os agentes da cadeia logística de suprimentos;
Desestimular, regulamentar e coibir o transporte irregular de cargas;
Manter ações de planejamento e gestão com intuito de organizar os deslocamentos
realizados por veículos de cargas pela RMBH, respeitando especialmente a circulação
de pedestres, ciclistas, as áreas residenciais e o meio ambiente;
Promover a integração entre os principais centros de geração, distribuição e
recebimento de cargas através de regulamentação de estímulos a entregas fora dos
horários de pico e noturnos, agendamentos, consolidação de cargas, etc.

Ações prioritárias:
●

●

●
●
●
●

Desenvolver uma Política de Logística de distribuição e abastecimento Metropolitana,
ouvindo os atores da cadeia logística e com foco em segurança, qualidade e eficiência
econômica;
Manter plataforma de informações permanente sobre o transporte de bens e
mercadorias que chegam e saem da região metropolitana, bem como a circulação
interna no âmbito metropolitano;
Desenvolver metodologia de atualização da movimentação de cargas a partir de dados
indiretos, para manter atualizadas as informações;
Articular e apoiar a implantação de Zonas Logísticas Metropolitanas, com ações no
âmbito da definição do uso do solo e financiamento de instalações;
Desenvolver um Plano de Localização de Centros Urbanos de Distribuição Logística,
apoiando sua implementação;
Ampliar o monitoramento preventivo no transporte de cargas perigosas e o fluxo de
grandes veículos em locais onde há alta densidade de pessoas e veículos menores.
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#5_gestão e recursos -> governança e
participação
Gestão e recursos do orçamento público: uma escolha política sobre recursos
econômicos e processos!
Objetivo:
Redefinir e unificar atribuições de gestão e planejamento da mobilidade urbana metropolitana,
com reformulação da distribuição de recursos financeiros;
Diretrizes:
●
●

●
●
●

Praticar uma gestão transparente, justa e democrática da política de mobilidade urbana
da metrópole;
Colocar em prática a Visão Zero, baseada na meta de zerar a quantidade de mortos por
conta de atropelamentos e colisões de trânsito, tomando como base a inaceitabilidade
de mortes causadas pelo e no trânsito;
Estimular e aperfeiçoar a intermodalidade do transporte de pessoas no município,
especialmente os ativos e os coletivos;
Considerar a paridade de gênero na composição dos cargos indicados à gestão da
mobilidade urbana dos municípios da RMBH;
Ter como cerne na gestão e no planejamento da mobilidade urbana ações, medidas,
metas, estratégias e táticas que levem em consideração a mitigação das mudanças
climáticas, emissões de gases de efeito estufa e partículas inaláveis na cidade, bem
como o perfil demográfico.

Ações prioritárias:
●

●

●

Unificar a gestão e planejamento, transferindo a gestão do transporte e trânsito
metropolitano para a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, dotando-a de estrutura adequada para tanto; Essa reformulação implica
transferir atribuições da SETOP e do DER para a Ag. RMBH;
Articular um Pacto pela Logística Metropolitana Sustentável entre os agentes da cadeia
logística, que estimulem mais segurança e menor impacto ambiental, além da adoção
de melhores veículos, equipamentos e outras tecnologias associadas, construindo o
marco regulatório da inspeção veicular nos termos da legislação do CONTRAN.
Ampliar a participação da sociedade civil no Conselho Metropolitano, tornando-lhe
deliberativo para questões vinculadas à mobilidade urbana, como investimentos
estratégicos, políticas de integração e concessão de transporte público;
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●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Criar o Observatório Metropolitano da Mobilidade Urbana, vinculado à Agência RMBH,
com o intuito de ter instrumentos para acompanhar a execução do Plano de Mobilidade
da RMBH;
Garantir uma boa execução orçamentária nas ações ligadas à mobilidade urbana
sustentável, levando em consideração a arrecadação e as despesas em cada
quadrimestre e o percentual que deve ser executado em cada um deles de forma a
chegar ao final do 3º quadrimestre com valores próximos a 100% de execução;
Estabelecer metas e prazos para redução da quantidade de mortos em colisões,
abalroamentos, choques, atropelamentos, etc, até zerá-las;
Desenvolver política de mobilidade urbana com o principal foco de garantir o direito à
cidade;
Criar um Fundo Metropolitano para Mobilidade Urbana Sustentável com fontes
múltiplas para melhorias no transporte coletivo e transportes ativos;
Garantir a transparência e melhora no acesso às informações e dados da mobilidade
urbana e torná-los transparentes;
Aumentar a capacidade de fiscalização da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH sobre a rede metropolitana;
Fiscalizar a emissão de poluentes por veículos automotores em desacordo com Leis e
Normativas vigentes.
Reduzir as velocidades máximas das diferentes tipologias de vias da RMBH, garantindo
a segurança nos deslocamentos dos cidadãos metropolitanos;
Criar um Plano de Comunicação que conecte os impactos do transporte nas mudanças
climáticas na metrópole e demonstre os benefícios dos transportes ativos e coletivos,
bem como os custos do uso do transporte individual motorizado;
Ampliar o alcance das informações relativas à política e serviços de mobilidade urbana
da RMBH e seus municípios, buscando intensificar novas tecnologias que possam
democratizar e universalizar o acesso às informações.
Manter programas e ações educativas com foco nos motoristas e motoristas
profissionais, além de outros públicos objeto de ações do Estado.
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#_outras possíveis ações
Considerando a responsabilidade e competência da administração estadual, outras
ações podem ser incorporadas ao Programa de Governo que tragam bons reflexos
para RMBH e a todo o Estado de Minas Gerais.
Objetivo:
Tornar o Programa de Governo do candidato a Governador mais coerente e transversal.
Diretrizes:
●
●

●

●

Incorporar o acesso à escola como parte da política educacional;
Manter na gestão ambiental do Estado uma ênfase às emissões veiculares e à
qualidade, sem desconsiderar a contribuição à mudança climática, temas que a
mobilidade urbana pode (e deve!) contribuir;
Procurar incorporar ações de mobilidade em outros temas do programa de Governo,
como a logística integrada ao desenvolvimento econômico e o desestímulo aos modos
individuais motorizados à política tributária, criando fontes de financiamento
sustentável à mobilidade urbana;
Manter um compromisso permanente com o enfrentamento às violações de direitos
sofridas pela população jovem, especialmente no Direito à Cidade.

Ações possíveis:
● Reformular os programas dos cursos de formação de condutores e pilotos, inserindo
aspectos específicos de respeito aos idosos, à pessoas caminhando ou pedalando;
● Instituir Programa de Treinamento de condutores profissionais nos serviços e
mobilidade metropolitanos e prestadores de serviço ao poder público estadual,
inserindo aspectos específicos de respeito aos idosos, à pessoas caminhando ou
pedalando;
● Incorporar as propostas dos dez eixos da plataforma política “Juventudes contra a
violência”.
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Assinam este documento
Movimento Nossa BH
Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte - BH em Ciclo
Associação das Arquitetas Sem Fronteiras - ASF Brasil
Associação Espaço Sócio Cultural Diadorim
Bike Anjo BH
Colegiado Metropolitano
Fórum das Juventudes da Grande BH
Move Cultura
Movimento Unificado dos Deficientes Visuais - MUDEVI
Oficina de Imagens
Tarifa Zero BH
Documentos de referência:
●
●
●
●
●
●

PDDI [www.rmbh.org.br]
Macro Zoneamento [http://www.rmbh.org.br/mzrmbh/]
PlanMobRMBH
[http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/plano-de-mobilidade-rmbh-2]
(em desenvolvimento)
PlanMob-BH [http://www.bhtrans.pbh.gov.br/observatorio]
Planos de Mobilidade das demais cidades
Fichas-resumo Observamos-BH
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