
N.° MEDIDA / DESCRIÇÃO EIXO TEMÁTICO
PRIORITÁRIA

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS INDICADORES PARCEIROS PRAZOS
SIM NÃO

1 curto

2 Recursos humanos médio

3 Mobilização e captar financiamento internacional para implementação do Programa longo

4 Criação de modalidade de apoio financeiro para acessibilidade ao ciclista no entorno das escolas longo

5 Criação de modalidade de apoio financeiro para aquisição de bicicletas populares longo

6 Recursos humanos curto

7 Recursos humanos curto

8 Adequação do patrimônio arquitetônico do Governo Federal para apoio ao ciclista MPOG, Casa Civil e MF médio

9 Recursos humanos curto

10 Participação efetiva no Grupo de Bicicletas da ANTP curto

11 número de inscrições médio

12 médio

13 População atingida curto

14 médio

15 RH, ASCOM Recursos humanos curto

16 Definição de indicadores e criação de banco de dados para avaliação da efetividade do programa Recursos humanos curto

17 Publicar a pesquisa médio

18 Número de acessos Recursos humanos curto

19 médio

20 População atingida médio

21 Ampliar a divulgação da exposição de fotografias "Bicicletas pelo Mundo" curto

22 longo

RECURSOS FINANCEIROS
MATERIAIS

Assinatura de termo de cooperação com instituições da sociedade civil organizada para 
desenvolvimento de ações afins ao tema da mobilidade por bicicleta. 

Articulação e 
Integração

Levantamento dos atores e agentes, aproximação e 
verificação de afinidades e interesses, proposição de termo 
de cooperação, assinatura, elaboração de planos e 
trabalho e celebração de convênios

Estimular e celebrar projetos com as 
entidades representativas da 
mobilidade por bicicleta

Assinar termo de 
protocolo com um 
número significativo 
de instituições

Convênios assinados e 
executados

Associações,  ONG's, 
Empresas, Centros de 
Estudo e pesquisa

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender dos 
convênios

Assinatura de protocolo de princípios e diretrizes (compromisso) para adesão ao Programa Bicicleta 
Brasil

Articulação e 
Integração

Proposição do termo de cooperação, aproximação com a 
Frente Nacional de Prefeitos e o Fórum Nacional de 
Dirigentes em Transporte para engajamento, assinatura, 
garantia de prioridades no atendimento por meio dos 
programas e projetos da Semob

Celebrar compromisso com Estados e 
Municípios para implementação da 
ações em prol da mobilidade por 
bicicleta

Assinar termo de 
protocolo com 10% 
dos municípios 
brasileiros

Maior número de 
municípios 
implementando ações 
cicloviárias

FNP, FNDT, CNM, 
SRI/PR Estados e 
Municípios

Financiamento e 
Infraestrutura

Levantamento das entidades e agências de fomento que 
estão disponibilizando apoio financeiro para governos, 
aproximação e visitas agendadas, celebração de parcerias 
e definição de planos de trabalho

Aumentar o aporte de recursos 
financeiros disponíveis aos entes da 
federação

Investir recursos na 
ordem de 500 
milhões por ano

Aumento da 
infraestrutura 
cicloviária instalada no 
Brasil

BID, BIRD, CAF, União 
Européia, UITP

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender dos 
convênios

Financiamento e 
Infraestrutura

Elaborar critérios e escopo da Ação (manual), aproximação 
com o MEC para apresentação da proposta, articulação 
política junto a Casa Civil, MPOG e MF para engajamento e 
celebração da proposta

Financiar a implementação de projetos 
de adequação de entornos de escolas 
públicas do Brasil para fomento ao uso 
e garantia da segurança do público 
infanto juvenil

10 mil escolas por 
ano

Maior número de 
escolares utilizando a 
bicicleta como meio de 
tranporte (bicicletários 
cheios) e diminuição 
no número de 
acidentes

MEC, Casa Civil, MPOG 
e MF

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender do 
Programa

Financiamento e 
Infraestrutura

Elaboração da proposta, aproximação com os parceiros 
para estimativa de apoio, articulação no governo para a 
política de subsídio e definição de mecanismos para 
implementação do programa, implementação de 
programas de capacitação

Financiar, com subsídio, bicicletas de 
qualidade e equipamentos de 
segurança para os trabalhadores 
brasileiros a fim de incrementar o uso 
da bicicleta como meio de transporte

Aumento da frota 
de bicicletas em 
circulação nas 
cidades  

Aumento no número 
de usuários da 
bicicleta no setor dos 
trabalhadores

CNI, CNC, Instituto 
Pedala Brasil, MDIC, 
MDS, Mtrabalho, 
SEST/SENAT

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender dos 
subsídios, FAT

Apoio e divulgação de programas de instituições multilaterais de crédito que financiem ações para 
mobilidade por bicicleta

Financiamento e 
Infraestrutura

Pesquisa sobre as instituições que tem programas de apoio 
financeiro à sistemas cicloviarios, aproximação para 
celebração das parcerias, preparação das informações, 
divulgação

Tornar de amplo conhecimento as 
possibilidades de apoio financeiro para 
implementação de ações

Informações 
disponíveis no site 
e sistemática de 
retroalimentação

Aumento no número 
de celebração de 
convênios e contratos 
entre instituições e 
entes federados

BID, BIRD, CAF, União 
Européia, UITP

Articulação com as secretarias finalísticas do Ministério das Cidades, sobretudo habitação e 
saneamento, para colocar a mobilidade por bicicleta como pré-requisito nas suas linhas de apoio 
financeiro

Articulação e 
Integração

Levantamento das ações que devem integrar a mobilidade 
por bicicleta, aproximação com as equipes envolvidas, 
articulação política para revisão de manuais e 
procedimentos das mesmas

Integrar a mobilidade por bicicleta 
como ação de desenvolvimento urbano 
no Mcid

Tornar de 
conhecimento do 
corpo técnico e 
político do Mcid as 
possibilidades de 
projeto integrado

Inclusão do tema nos 
manuais da 
sistemática

SNH, SNPU, SNSA e 
DENATRAN

Financiamento e 
Infraestrutura

Incluir membro efetivo no grupo do Projeto Esplanada 
Sustentável, garantir e dar subsídio técnico para inclusão 
da temática da bicicleta, participar na aprovação do 
projeto, acompanhar e dar apoio para a implementação

Adequar o patrimônio construido da 
Esplanada e fomentar o uso da 
bicicleta como meio de transporte 
junto aos servidores federais

Ter todo o espaço 
urbano e edificado 
da Esplanada 
acessível ao ciclista

Aumento dos 
deslocamentos por 
bicicleta junto aos 
servidores federais, nº 
de vagas implantadas

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender do 
Projeto

Mobilização de instituições de governo e da sociedade, representativas do movimento pró-
bicicletas, a participarem e elegerem delegados na Conferência Nacional das Cidades com objetivo 
de incluírem-se nos segmentos do Conselho Nacional das Cidades

Articulação e 
Integração

Levantamento sobre as instituições e pessoas, preparação 
e distribuição de material sobre o ConCidades, articulação 
política e mobilização junto às pessoas e entidades

Inserir no corpo representativo do 
ConCidades pessoas especialistas em 
políticas de mobilidade por bicicleta

Ter um 
representante na 
próxima gestão do 
ConCidades

Número de 
representantes do 
setor na ConCidades

Associações,  ONG's, 
Empresas, Centros de 
Estudo e pesquisa, 
ConCidades

Articulação e 
Integração

Aproximação com a Comissão, efetivação de representante 
titular, anotação da agenda de eventos, viagens para 
participação, relatoria

Representar a Semob nessa que é 
instância de participação pública onde 
há representantes do setor e 
discussões de auto nivel

Ter um 
representante da 
Semob na 
Comissão

Celebração projetos 
junto ao setor 
especializado da 
Comissão

ANTP, Comissão de 
Bicicletas

Recursos humanos e recursos 
financeiros para cobertura de 
viagens

Implementação de concursos de artes, vídeos, fotografias e textos relacionado à mobilidade por 
bicicleta como instrumento de sensibilização e mobilização

Educação e 
Segurança no 

Trânsito

Elaborar editais, submeter aos órgãos afins no Mcid 
(ASCOM, ASPAR, SPOA), divulgar, lançar, julgar, premiar, 
divulgar

Voltar os olhares para o tema da 
bicicleta e tornar de ampla divulgação 
boas idéias

1 concurso novo 
por ano

MEC, Mcultura, MDIC, 
Msaúde, ABEA, 
CONFEA

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender das 
premiações

Instituição de modalidades de apoio à gestão municipal no âmbito de sistemas de mobilidade por 
bicicleta em municípios de até 60.000 habitantes.

Capacitação e 
Informações

Modelar cursos regionais (ensino presencial ou à 
distância), participar e realizar seminários, publicar 
artigos, textos, cartilhas, cadernos e livros, elaborar e 
instituir programa de visistas técnicas

Contribuir com a melhoria da 
capacidade técnica e institucional dos 
entes federados, setor privado e 
sociedade organizada

Capacitar 1000 
pessoas por ano

número de pessoas 
capacitadas

MEC, ABEA, CONFEA, 
entes federados, 
ConCidades, FNP, CNM

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender das 
atividades

Participar junto ao DENATRAN na elaboração e acompanhamento de campanhas de sensibilização, 
mobilização e capacitação em segurança no trânsito

Educação e 
Segurança no 

Trânsito

Aproximação com a unidade responsável (DENATRAN), 
elaboração das campanhas, apoio na divulgação

Conscientizar e sensibilizar toda a 
sociedade para a educação e bom 
comportamento no trânsito

1 campanha 
apoiada a cada 2 
anos

DENATRAN, ONG's, 
setor privado, 
ConCidades

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender das 
campanhas

Campanha de fomento a implantação de equipamentos de acessibilidade ao ciclista nos setores 
público e privado

Articulação e 
Integração 

Elaboração de projeto, agregação de parceiros estratégicos 
e implementação

sensibilizar e viabilizar a implantação 
de equipamentos de acessibilidade aos 
ciclistas (vestiário e bicicletário) no 
setor púbico e privado

implantar 
bicicletários e 
vestiários em 
empresas púbicas e 
privadas e edifícios 
em geral

Número de edifícios 
acessíveis ao ciclista

SPU/MPOG, CNI, CNC, 
MEC

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender do 
projeto

Campanha interna para fomento ao uso da bicicleta como meio de transporte. Divulgação de 
material sobre segurança no trânsito e orientação a utilização do espaço de apoio ao ciclista no 
Ministério das Cidades

Educação e 
Segurança no 

Trânsito

Elaborar campanha, mobilizar pessoal, divulgar para o 
público interno e externo

Tornar a casa acessível ao ciclista e 
fomentar o uso da bicicleta como meio 
de transporte

15 bicicletas 
estacionadas por 
dia

Bicicletas estacionadas 
na garagem do prédio

Articulação e 
Integração

Definição dos atores envolvidos no repasse de informações 
dos indicadores do Plano de Ação, implementação de 
pesquisas ou levantamentos sistemáticos, aproximação e 
mobilização para o repasse de informações, 
acompanhamento, divulgação

Acompanhar a efetivação do Plano de 
Ação e divulgar amplamente 
resultados de implementação do 
Programa Bicicleta Brasil

Disponibilizar um 
banco de 
indicadores por 
meio do site do 
Mcid

Petinência e 
atualização dos dados 
disponibilizados

Associações,  ONG's, 
Empresas, Centros de 
Estudo e pesquisa, 
entes federados, IPEA, 
IBGE

Pesquisa sobre o estado da mobilidade por bicicleta no Brasil desenvolvendo um levantamento 
histórico e um diagnóstico atual

Capacitação e 
Informações

Definir escopo, elaborar metodologia, formar equipe ou 
contratar consultoria, pesquisar, elaborar textos de 
introdução, análise e conclusão, editar, publicar e divulgar

Diagnosticar a mobilidade por bicicleta 
no Brasil, comparar com outros paises 
e dar contorno na problemática a ser 
trabalhada, bem como divulgar

Resultados da 
pesquisa

Aqueles responsáveis 
pelos dados definidos 
no escopo, Institutos e 
Observatórios de 
cidades

Recursos humanos e financeiros 
em caso de contratação de 
consultoria

Reformulação e manutenção da página do Programa sob o domínio cidades.gov.br Capacitação e 
Informações

Avaliação do material disponibilizado e formulação de nova 
proposta, levantamento e preparação das informações 
disponíveis, upload da página, retroalimentação, inclusão 
de novos dados, manutenção e divulgação de releasesvia 
e-mail

Ampliar o nível de atendimento ao 
público via internet e divulgar 
informações amplas sobre o tema do 
Programa

Tornar a página do 
Programa 
referência 
obrigatória para o 
setor

ASCOM, ONG's, 
Centros de estudo e 
pesquisa, entes 
federados

Publicação de boas práticas (política públicas) nacionais e internacionais, disponibilizando o 
material em meio impresso e digital

Capacitação e 
Informações

Definição do escopo, pesquisa sobre as informações 
existentes, solicitação de novas informações junto aos 
pleiteantes, edição, publicação e divulgação

Tornar de ampla divulgação práticas 
exitosas para contribuir com a 
melhoria da capacidade técnica e 
institucional do setor governamental

Publicar um 
conjunto de 
práticas e incluir 
novas anualmente

Práticas publicadas, nº 
de exemplares 
distribuidos

Entes federados, SRI, 
MRE

Recursos humanos e edição de 
publicação impressa

Publicação de material sobre educação para o trânsito de bicicletas, direcionado a todos os atores 
da circulação urbana

Educação e 
Segurança no 

Trânsito

Aproximação com a unidade responsável (DENATRAN), 
elaboração das peças, apoio na divulgação

Conscientizar e sensibilizar ciclistas do 
Brasil para a educação e bom 
comportamento no trânsito

1 conjunto de peças 
a cada 2 anos

DENATRAN, ONG's, 
setor privado, 
ConCidades

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender das 
campanhas

Capacitação e 
Informações

Formulação de processos de divulgação, aproximação com 
os parceiros diretamente envolvidos, elaboração de termos 
de responsabilidade, planejamento e execução das 
mostras, renovação do acervo

Divulgar imagens e sensibilizar para o 
uso da bicicleta como meio de 
transporte

Realizar 5 mostras 
por ano

Número de mostras 
realizadas e população 
atingida

SNH, SNSA, SNPU, 
CBTU, Trensurb, 
Ministérios, ONG's, 
ConCidades

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender das 
atividades

Instituir campanha de sensibilização e capacitação para utilização da bicicleta junto aos 
trabalhadores da construção civil

Educação e 
Segurança no 

Trânsito

Elaborar termos de convênio, celebrar parceirias, 
implementar conjuntamente com os parceiros envolvidos

capacitar os trabalhadores da 
construção civil para a circulação 
segura com a bicicleta no trânsito

Capacitar 10000 
trabalhadores por 
ano

Número de 
trabalhadores 
capacitados

Entes federados, 
instituições locais, 
SEST SENAT, CNI

Recursos humanos e recursos 
financeiros a depender dos 
convênios
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