Plano de Mobilidade
03 de Novembro de 2021 , 16:15
Atualizado em 17 de Novembro de 2021 , 15:00
CONHEÇA
O Governo do Estado de Minas Gerais iniciou a elaboração do Plano de Mobilidade da Região
Metropolitana de Belo Horizonte em outubro de 2018. O plano tem como objetivo apresentar
estudos para definição de políticas e de uma carteira de projetos e ações para melhoria das
condições de mobilidade urbana na RMBH e sua sustentabilidade. Ele terá como resultado a
construção de planos de caráter multimodal para o Transporte Coletivo Metropolitano, Logística
Urbana Metropolitana, Transporte individual motorizado e Transporte ativo. Serão considerados
como temas transversais o uso e ocupação do solo, sustentabilidade, segurança viária, acessibilidade,
governança e participação popular.

COMO PARTICIPAR?
E-MAIL PARA CONTATO
emob@infraestrutura.mg.gov.br
Você pode colaborar encaminhando sugestões e observações que nortearão as principais carências e
diretrizes no serviço de transporte urbano e mobilidade na região metropolitana, bem como
participando das reuniões.
Para elaborar um plano de mobilidade que atenda às reais necessidades da população é importante
que a sociedade participe da construção dos melhores caminhos e soluções, baseados em sua
experiência do dia a dia e por conhecerem melhor que ninguém, as dificuldades que enfrentam
rotineiramente no quesito mobilidade urbana.

REUNIÕES
Espaços para participação de representantes de entidades e da sociedade civil, para apresentação
de propostas e discussão de opiniões.

GESTÃO DO PLANO
Em novembro de 2019, o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Infraestrutura e
Mobilidade – SEINFRA e a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
– Agência RMBH, criaram o Escritório de Mobilidade, com o objetivo de promover o alinhamento e à
catalisação das ações da administração direta e indireta destinadas ao aprimoramento de soluções
integradas de transportes, ao estímulo do desenvolvimento econômico do Estado e ao
aperfeiçoamento da ordenação do uso e ocupação do solo.
A partir de sua implementação, o Escritório passa a acompanhar as principais ações de mobilidade
do Estado. Dentre elas, promover a continuidade do Plano de Mobilidade da RMBH e seus
desdobramentos.

ETAPAS E PRODUTOS DO PLANO
Insumos
●

Levantamento de Dados de Mobilidade
Relatório de Levantamento de Dados de Mobilidade
Base de Dados Cartográfica Digital
Sistema Viário
Intervenções cadastradas
Estruturas Acessórias
Rotas Cicloviárias
Transportes Existentes
Transportes Planejados
Municípios
Mapa online
Pesquisas de Tráfego
Relatório das Pesquisas de Tráfego
Levantamento de legislação, normas e regulamentos vigentes
Relatório de legislação, normas e regulamentos vigentes
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Ações de Comunicação e Participação Popular
Relatório das Ações de Comunicação, Controle e Participação Popular
Matriz Origem Destino de Cargas 2017
Relatório da Matriz Origem e Destino de Cargas da RMBH
Matriz Origem Destino de Pessoas 2021
Arquivos Matriz 2019/2021
Matriz de Bilhetagem Eletrônica
Matriz Origem-Destino de Bilhetagem Eletrônica 2019
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Planos Setoriais
●

Plano Metropolitano de Transporte Coletivo
Em andamento
Plano Metropolitano de Mobilidade Ativa
Em andamento
Plano Metropolitano de Logística Urbana
Em andamento
Plano Metropolitano de Sistema Viário e Individual Motorizado
Em andamento
Relatório Executivo
Em andamento
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