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Observatório Social da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

Executor: Movimento Nossa BH

Início: abril/2017

Término: março/2018 (com possibilidade de prorrogação por mais um ano)

Equipe atual: Marcelo, Guilherme e André.

#ObservamosBH



_estrutura do projeto

4 linhas de atuação:
● Apoiar o ObsMob-BH

● Articular e contribuir para ObsMob-RMBH

● Divulgar e comunicar para promover a mobilidade urbana sustentável

● Articular, potencializar e sensibilizar a sociedade civil → incidir na política pública → BH/RMBH

 4 grupos de observadores:
● Poder público;

● Sociedade civil (movimentos, associações de bairro, etc);

● Setor empresarial

● Academia;

#ObservamosBH



_apoio ObsMob-BH
#ObservamosBH



_articulação e contribuição RMBH
#ObservamosBH



_articulação, sensibilização...
#ObservamosBH



_comunicação e divulgação
#ObservamosBH



_principais produtos

Relatórios:
● Estudo de Caso sobre o ObsMob-BH e outros Observatórios;

○ Levantamento de boas práticas de Observatórios pelo mundo - Paris, Bogotá, CAF, outros;
● Balanço 2017 com textos da sociedade civil, a partir da nova metodologia - a ser elaborada;
● Proposição de Estrutura de Governança e Sustentabilidade do ObsMob-BH- no médio prazo;
● Mapeamento de atores da RMBH;
● Mapeamento e sistematização de metodologias de incidência;

Oficinas, encontros e trocas:
● Oficinas de atualização com Observadores de Belo Horizonte e potenciais observadores;
● Encontro de atualização com potenciais observadores metropolitanos;
● 1º Encontro entre Observadores da mobilidade, integrantes do Comitê de Mudanças Climáticas 

e interessados 
● Intercâmbio com RJ, SP e Bogotá
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_principais produtos

Guias, fichas-resumo e outros
● Guia: Como observar a política de mobilidade urbana em BH;
● Guia: Como a política urbana contribui para mobilidade e mudança climática
● Guia: Como ser Observador Metropolitano da Mobilidade Urbana;
● Guia Municipal de Mobilidade Urbana de Baixas Emissões
● Quatro Factsheets - Fichas Resumo - (PREGEE e PlanMob, Mobilidade e Mudança Climática, 

Como observar, Como observar a mobilidade na RMBH;
● Balanço 2017 com textos da sociedade civil;

Outros

● Proposição de Estrutura de Governança e Sustentabilidade do ObsMob-BH;
● Proposta do ObsMob-RMBH - Estrutura e instrumentos;
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Reuniões do Grupo Executivo

Temas:
● Validar indicadores;
● Acompanhamento PPAG e Orçamento 2018;
● Acompanhar elaboração do Balanço 2017;
● Escrever textos de posicionamento crítico;
● Definir temas para Reunião do Observatório (novembro de 2017);

Estratégia de comunicação (apoio MNBH):
● Sugestões de ações e fluxos de comunicação entre observadores;
● Plano de comunicação externa inição de 

Estratégia de envolvimento de mais observadores

Data Reunião GE: 4 de agosto, 14:00h.
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