
Plataforma de Monitoramento
do PlanBici

2018 No dia 18 de julho de 2018, colocamos no ar 
a plataforma de monitoramento do PlanBici.
A BH em Ciclo espera com essa ferramenta 
poder expandir para todo e qualquer cidadão 
e cidadã de Belo Horizonte a possibilidade 
de fazer o monitoramento regular do que está 
sendo feito – ou não – com relação ao Plano. 
Ter um instrumento de controle social como 
esse dá forças e legitimidade ao Plano, bem 
como possibilita que mais pessoas o conheçam 
e cobrem pela execução de suas ações.
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Relatório Foto Ilustrado 1.0 
O relatório concluiu que as ciclovias de Belo 
Horizonte não estavam à época em 
conformidade com o  Caderno de referência 
para elaboração de: Plano de Mobilidade por 
Bicicleta nas Cidades -  de 2007.

2012 

A ciclovia toma o lugar da calçada e impede os pedestresde circularem com segurança.

2014 Em 2014, a BH em Ciclo conseguiu aprovar uma emenda no 
PPAG que destinava R$ 400.000,00 do orçamento municipal 
para campanhas educativas para a mobilidade por bicicletas, 
o que foi o primeiro caso de incidência orçamentária de uma 
associação de ciclistas do Brasil.

Emenda ao PPAG aprovada

PlanBici BH

Essa pressão resultou em uma 
reunião com o prefeito, em que 
estiveram presentes também o 
presidente da BHtrans e um 
representante do legislativo e ao 
final da conversa, nos foi 
solicitada a elaboração de um 
plano de mobilidade por bicicleta a ser executado até 2020 com cronograma, 
previsão de gastos e responsável por executar cada ação.
Depois de quase 100 dias de trabalho, que contou com a participação de, 
além da BH em Ciclo, diversos órgãos ligados à administração pública; nascia 
o nosso PlanBici.
No dia 18/07/2018, ele foi apresentado ao prefeito que o aprovou e solicitou 
ao presidente da BHtrans, também presente à essa segunda reunião, a sua 
execução.

Assim que se iniciou a transição de 
governo começamos uma pressão na 
nova administração no sentido de exigir
a execução dos compromissos 
assumidos com relação à mobilidade
por bicicleta durante a campanha.

 IDECICLO-BH

2018/
2019 

Objetivo Geral
Avaliar qualitativamente a malha 
cicloviária de Belo Horizonte de 
forma objetiva e replicável e 
fornecer, através de material de 
referência, subsídios à 
formulação de políticas e 
projetos que estejam em 
consonância com os objetivos 
estratégicos do Plano de 
Mobilidade da cidade e também 
com o PlanBici.
Utilizar os resultados para 
acompanhamento periódico junto 
ao poder público e embasar a 
incidência cidadã. Promover uma 
comparação da qualidade da 
infraestrutura cicloviária de Belo 
Horizonte com outras cidades 
(Brasília e Recife por enquanto).

2013 

Esse relatório previa uma 
metodologia muito mais apurada, 
mas infelizmente não chegou
a ser concluído. 

Pequeno histórico das iniciativas da BH em Ciclo
no sentido de monitorar as nossas estruturas cicloviárias
e ou incidir nas políticas públicas relacionadas à bicicleta:

Dando continuidade no 
monitoramento das estruturas 
cicloviárias de Belo Horizonte, 
vamos realizar, agora com apoio
do Fundo Casa o Índice de 
Desenvolvimento Cicloviário de 
Belo Horizonte.

Impactos que queremos causar com o IDECICLO - BH
Com a aplicação do índice, pretende-se criar uma base 
sobre o que se deve ou não fazer na cidade nos próximos 
anos no que diz respeito à estrutura cicloviária, 
compreendendo que o Plano de Mobilidade Urbana de 
Belo Horizonte, bem como o PlanBici (Plano de Ação para 
Mobilidade Urbana por Bicicleta),  prevê que se tenha 2% 
das viagens feitas por bicicleta em 2020, 4% em 2025 e 6% 
em 2030 (quando a cidade contará com mais de 1000km de 
infraestruturas conformando uma rede). Para se chegar a 
esses valores, que envolve o desejo das pessoas por 
pedalar, é preciso mais do que quilômetros de ciclovia , 
necessita-se de qualidade da estrutura, de uma rede que 
realmente atenda à demanda de quem usa e de quem 
pretende usar a bicicleta como modo de transporte.
Uma boa infraestrutura contribui para atrair as viagens 
feitas atualmente em automóveis e motocicletas para a 
bicicleta. Esse fato também está em consonância com o 
conteúdo do PlanMob-BH no seu documento de Gestão da 
Demanda e Melhoria da Oferta. 

2016

Campanha
D1Passo

A campanha D1Passo 
foi uma campanha de 

incidência na eleição para o 
Executivo Municipal em 2016 e contou 

com a participação do Movimento Nossa 
BH, o Tarifa Zero e o Bike Anjo BH. 

Construímos um plano de governo temático 
sobre mobilidade sustentável que foi 
apresentado aos onze candidatos à 

prefeitura com o objetivo de que eles 
incluíssem em seus planos de governo as 

nossas propostas. A chapa vencedora 
assumiu vários compromissos com 

o tema o que nos permitiu dar 
os passos seguintes.

Ano a ano produzimos 
dados, em 2015 foi 

lançado o livro
 “A Bicicleta no Brasil” 
resultado da pesquisa 

de Perfil do Ciclista 
Brasileiro conduzida em 

BH pela BH em Ciclo e 
escrevemos o artigo sobre BH 

nele. Fazemos também a 
pesquisa local “Descobrindo 

como BH Pedala”, que já teve sua 
terceira edição.

2015

Produção de dados

2017 
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