
PROPOSTA DESCRIÇÃO ATIVIDADES OBJETIVOS METAS PRAZOS INDICADORES

C1 Recursos humanos Curto 0

C3 Adesão ao Dia Mundial Sem Carro 0 0 0 0 0 0

C5 Incentivo ao Cicloturismo 0 0 0 0 0

C6 0 0 0 0 0

C7 0 0 0 0 0 0

C9 0 0 0 0 0 0

C10 Divulgação e Organização. Estruturar o Programa Bicicleta Brasil. 0 0 0 0 0

PROPOSTAS POR EIXO TEMÁTICO
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

ATORES 
ENVOLVIDOS

RECURSOS FINANCEIROS
MATERIAIS

Substituição da moto pela bicicleta como 
veículo para serviços de entrega; 
preferência à bicicleta para os serviços 
contratados por órgãos públicos e privados

A mudança dessa cultura ambientalmente perversa requer a atuação estatal, 
sob a forma não somente de campanhas de divulgação e conscientização a 
respeito das vantagens da substituição, mas também através de medidas 
como a reserva de um determinado percentual dos serviços de entrega 
contratados por órgãos públicos a bicicletas (hoje, os editais das licitações 
referentes a tais serviços nem sequer abrem tal possibilidade, via de regra) e 
a concessão de incentivos fiscais a agentes privados que também optem por 
tal substituição.

Fazer um levantamento da situação 
existente.  Buscar a condição ideal do 
transporte de cargas por bicicleta por meio 
de experiências bem sucedidas.  
Regulamentar o transporte de cargas, de 
entregas de pequenos volumes, de 
vigilância ou policiamento por bicicletas. 
Regulamentar a profissão do entregador 
ciclista (idade mínima, distâncias a serem 
percorridas, peso ou volume máximo de 
carga, segurança do veículo)

Poder Legislativo 
Federal, Estadual e 
Municipal 
CONTRAN Poder 
Executivo Federal, 
Estadual e 
Municipal 
Universidades 
Sociedade Civil

Regularizar a 
situação atual. 
Estimular órgãos 
oficiais à 
contratação de 
serviços por 
bicicleta.

Regulamen
tar a 
atividade.

A proposta consiste em disponibilizar incentivos para os municípios que 
quiserem aderir ao Dia Mundial Sem Carro, para que estes possam realizar 
campanhas, mobilizações e eventos.
Poderiam ser realizadas avaliações para medir o nível de atividade física, o 
controle de doenças e agravos à saúde através da realização destas 
campanhas. Recomendo ainda a realização de parceria com a Coordenação 
Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde – 
CGDANT, para a realização deste. Pois para a realização de um bom 
programa é fundamental que sejam apresentados bons resultados.

Uma divulgação mais ampla do governo 
federal do dia sem carro.  Articulação com 
os governos estaduais e municipais e 
meios de comunicação para divulgação do 
dia sem carro.

Realizar gestões junto ao Ministério do Turismo visando a produção de ações 
voltadas ao incentivo do cicloturismo, atividade que segundo estimativa do 
Clube de Cicloturismo do Brasil, entidade de referência na área, vem 
crescendo cerca de 40% ao ano. Com isto, além de incentivar o uso da 
bicicleta, o cicloturismo movimentaria a indústria do turismo, com grande 
potencial para trazer estrangeiros ao país.

Incentivo à formulação de políticas de 
fomento ao cicloturismo no Ministério do 
Turismo. Fomentar a estruturação de 
rotas turísticas exclusivas aos ciclistas. 
Incorporar projetos cicloviários em 
grandes projetos viários (ciclovias em 
rodovias) Regulamentar o uso de 
bicicletas em rodovias concedidas, 
articulando com as concessionárias o 
correto entendimento do CTB. Ampliar a 
divulgação de rotas já existentes voltadas 
ao cicloturismo.

Ministério do 
Turismo Ministério 
do Meio Ambiente 
Ministério das 
Cidades 
Consórcios de 
Municípios 
Entidades de 
ciclistas

Inclusão do Tema da Mobilidade por 
Bicicleta nas Conferências das 
Cidades (Municípais e Estaduais

A importância da discussão deste tema se fundamenta na necessidade de se 
propor alternativas sustentáveis de transporte a partir da sensibilização dos 
conselheiros a respeito das vantagens do uso da modalidade de transporte 
por bicicleta.

Proposta já implementada. Reforçar o 
tema na conferência.

Ministério das 
Cidades

Execução de Competições Ciclísticos e 
Distribuição de Kits Incentivadores

A criação de competições ciclísticas, disponibilizando uma inscrição pública e 
gratuita, disponibilizando prêmios de kits bicicletários (bicicleta, capacete, 
cotoveleira, luva, joelheira etc.) para os três primeiros vencedores, 
incentivando assim a prática de exercício com bicicletas, fazendo com que as 
mesmas (por meio de treinamento ou não) tornem-se mais usuais.

Articulação com o Ministério dos Esportes 
para que por meio do esporte seja a 
criada a cultura da utilização da bicicleta.

Disponibilização de bicicletários nos 
terminais de transporte público em cidades

Estimular a implantação de bicicletários, para estimular os deslocamentos por 
bicicleta, próximo a terminais de transporte público.

Reforçar o programa Bicicleta Brasil em 
relação à implantação de bicicletários nos 
terminais de integração intermodais. A 
disponibilização de aluguel de bicicletas 
ficaria sob a responsabilidade do 
município.

Garantir recursos financeiros, materiais e 
humanos para que o programa Bicicleta 
Brasil obtenha êxito em suas ações. Criar 
convênios com ONG's, OSCIP's, 
universidades e escolas para divulgação 
do programa. Conscientizar o Fundo de 
direito difuso - Ministério da Justiça - a 
incluir nos seus programas de liberação 
de verbas as OSCIP's para projetos que 
envolvam a mobilidade por bicicleta.

Mcidades ONG's 
OSCIP's Mjustiça 
Universidades 
Escolas



PROPOSTA DESCRIÇÃO ATIVIDADES OBJETIVOS METAS PRAZOS INDICADORESATORES 
ENVOLVIDOS

RECURSOS FINANCEIROS
MATERIAIS

C11 0 0 0 0 0 0

C12 0 0 0 0 0 0

C13 Divulgação de Boas práticas Divulgar boas práticas em mobilidade por bicicleta no site do Bicicleta Brasil 0 0 0 0 0 0

C14 0 0 0 0 0 0

C15 0 0 0 0 0 0

C16 Programas Educativos Continuados 0 0 0 0 0 0

C17 Normatização da Mobilidade Ciclística 0 0 0 0 0

C18 Incentivo ao setor de Bicicletas 0 0 0 0 0 0

Incentivar os municípios a elaborar o Plano 
de Mobilidade Urbana

Estímulo para que o município elabore o plano de mobilidade urbana, 
estabelecendo diretrizes e dando ênfase ao transporte não motorizado.

Elaboração do Plano de Mobilidade 
Capacitação de gestores e técnicos 
municipais

Fomento ao transporte não motorizado nos 
municípios

Estímulo para que o município conceba um departamento exclusivo ao 
tratamento de projetos e ações destinadas ao transporte não motorizado, com 
ênfase à mobilidade de ciclistas e pedestres.

Criação de Departamento Público de 
Mobilidade Urbana Municipal. 
Capacitação dos técnicos e gestores 
municipais. Vincular a transferência de 
recursos federais à existência de Plano de 
Mobilidade e órgão gestor municipal de 
mobilidade urbana. Recomendação e 
estímulo para que os municípios criem 
divisões ou departamentos em suas 
administrações voltados exclusivamente 
ao tratamento de projetos e ações 
destinadas ao transporte não motorizado, 
com ênfase à mobilidade de ciclistas. 
Ações interministeriais para o fomento à 
políticas integradas voltadas à bicicleta.

Links de sites relacionados Comboios de 
ciclistas, passeios ciclisticos, rotas, 
reciclagem de bicicleta, etc

Veículos Oficina de Apoio para Manutenção 
de Bicicletas e Capacitação de Mão de 
obra.

Realização de cursos de manutenção e capacitação de bicicletas gratuitos, 
oferecidos pelo SENAI seria de grande valia para a comunidade.

Sugerir ao grupo de capacitação incluir a 
capacitação de usuários com noções de 
mecânica básica de bicicletas. 
Capacitação de mão de obra 
especializada.

Integração a Política Nacional da 
Mobilidade Urbana com as demais políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento 
urbano sustentável , especialmente as de 
habitação, saneamento, meio ambiente e 
demais programas urbanos

Fazer parte da Política Nacional da mobilidade urbana, com o intuito do 
desenvolvimento sustentável integrando a habitação, saneamento, meio 
ambiente e demais programas urbanos, que seja inserido os municípios de 
pequeno porte com maior e melhor atenção, a fim de facilitar a mobilidade 
urbana com a implantação de ciclovias, planos de arborização urbana e 
recuperação de passeios públicos para facilitar a acessibilidade de pedestres 
e cadeirantes. E toda essa política visa especialmente contribuir para o 
crescimento urbano sustentável e apropriação justa e democrática de 
espaços públicos, priorizando transporte com meios não motorizados, qual 
fica muito facilitado em pequenos municípios.

Vincular a liberação de recursos para 
projetos que priorizem a integração de 
todas as políticas e serviços públicos: 
habitação, saneamento, mobilidade 
urbana e programas urbanos.

Articular junto ao Ministério da Educação visando a realização de parceria 
para utilizar os recursos empregados no transporte escolar para a orientação 
de rotas seguras de ciclistas e pedestres até a escola. Desenvolvimento de 
um programa educativo escolar preparando as crianças para a cidadania, 
possibilitando a elas respeitarem os pedestres, os idosos e as pessoas com 
deficiência, além da legislação de trânsito. 

Articular com o MEC para que a educação 
de trânsito focada na bicicleta e nos 
pedestres seja trabalhada nas escolas. 
Ações práticas nas escolas e 
universidades. Incluir a temática da 
mobilidade por bicicletas nas 
universidades. Implantação de paraciclos 
nas escolas e universidades para 
incentivar o uso da bicicleta como meio de 
transporte. Infraestrutura cicloviária nos 
entornos de escolas e universidades para 
garantir a segurança dos usuários. 
Pleitear os recursos do FUNCET para 
educação de trênsito. Articular uma ação 
integrada com o MEC para garantir que 
um plano de mobilidade urbana 
sustentável seja adotado no entorno de 
escolas e universidades.

Empreender medidas para a agilização da construção de norma para a 
sinalização e para a infraestrutura cicloviária brasileira, através da elaboração 
de manual de sinalização cicloviária pelo DENATRAN.

Concluir e publicar o Manual Brasileiro 
Cicloviário.

GT do Manual 
Brasileiro 
Cicloviário 
DENATRAN

Ações voltadas ao incentivo ao mercado de bicicletas no País, com incentivos 
fiscais à indústria e ao comércio de bicicletas, peças e acessórios. Incentivo à 
melhoria da qualidade das bicicletas produzidas pela indústria brasileira bem 
como das bicicletas importadas. 

Desenvolvimento de novas tecnologias 
relacionadas às bicicletas. Incentivos 
fiscais por meio da redução da carga 
tributária. Por exemplo: redução do IPI 
Incentivo às universidades para que sejam 
desenvolvidas novas tecnologias, 
envolvendo-as na questão da produção. 
Em conjunto com o Ministério da Indústria 
e Comércio, assim como junto a entidades 
como a ABRACICLO, ABRADIBI, Aliança 
Bike e SIMEFRE, desenvolver parcerias 
voltadas à ampliação de pesquisas para o 
aumento da qualidade do veículo bicicleta, 
em todas as suas variações de tamanho e 
destinação de uso (esportivo, lazer ou 
transporte).



PROPOSTA DESCRIÇÃO ATIVIDADES OBJETIVOS METAS PRAZOS INDICADORESATORES 
ENVOLVIDOS

RECURSOS FINANCEIROS
MATERIAIS

C21 0 0 0 0 0 0

C22 Construir site que atinja o público alvo pretendido. 0 0 0 0 0 0

Infraestrutura Cicloviária nos Conjuntos 
Habitacionais

Incluir nos projetos prévios dos sistemas viários dos conjuntos habitacionais 
do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, de forma obrigatória, facilidades para 
a circulação e estacionamento da bicicleta.

Recomendar ao Ministério das Cidades, 
em especial à SNH, que exija a adoção de 
medidas facilitadoras da circulação e 
estacionamento de bicicleta nos projetos 
de habitação apoiados.

Melhorar a condição de comunicação do 
site do Bicicleta Brasil e melhorar a 
eficiência

Construir mailing segmentado, listando os 
colaboradores da temática da bicicleta. 
Rever a linguagem do site, para que seja 
compreensível por todos os usuários.



PROPOSTA:
C1

DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:
Recursos humanos

OBJETIVOS:

METAS:
Regulamentar a atividade.

PRAZOS:
Curto

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Substituição da moto pela bicicleta como veículo para serviços de entrega; preferência à bicicleta para os serviços contratados por órgãos 
públicos e privados

A mudança dessa cultura ambientalmente perversa requer a atuação estatal, sob a forma não somente de campanhas de divulgação e 
conscientização a respeito das vantagens da substituição, mas também através de medidas como a reserva de um determinado percentual 
dos serviços de entrega contratados por órgãos públicos a bicicletas (hoje, os editais das licitações referentes a tais serviços nem sequer 
abrem tal possibilidade, via de regra) e a concessão de incentivos fiscais a agentes privados que também optem por tal substituição.

Fazer um levantamento da situação existente. 
Buscar a condição ideal do transporte de cargas por bicicleta por meio de experiências bem sucedidas. 
Regulamentar o transporte de cargas, de entregas de pequenos volumes, de vigilância ou policiamento por bicicletas.
Regulamentar a profissão do entregador ciclista (idade mínima, distâncias a serem percorridas, peso ou volume máximo de carga, 
segurança do veículo)

Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal
CONTRAN
Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal
Universidades
Sociedade Civil

Regularizar a situação atual.
Estimular órgãos oficiais à contratação de serviços por bicicleta.



PROPOSTA:
C3

Adesão ao Dia Mundial Sem Carro
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

A proposta consiste em disponibilizar incentivos para os municípios que quiserem aderir ao Dia Mundial Sem Carro, para que estes possam 
realizar campanhas, mobilizações e eventos. Poderiam ser realizadas avaliações para medir o nível de atividade física, o controle de 
doenças e agravos à saúde através da realização destas campanhas. Recomendo ainda a realização de parceria com a Coordenação Geral 
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde – CGDANT, para a realização deste. Pois para a realização de um bom 
programa é fundamental que sejam apresentados bons resultados.

Uma divulgação mais ampla do governo federal do dia sem carro. 
Articulação com os governos estaduais e municipais e meios de comunicação para divulgação do dia sem carro.



PROPOSTA:
C5

Incentivo ao Cicloturismo
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Realizar gestões junto ao Ministério do Turismo visando a produção de ações voltadas ao incentivo do cicloturismo, atividade que segundo 
estimativa do Clube de Cicloturismo do Brasil, entidade de referência na área, vem crescendo cerca de 40% ao ano. Com isto, além de 
incentivar o uso da bicicleta, o cicloturismo movimentaria a indústria do turismo, com grande potencial para trazer estrangeiros ao país.

Incentivo à formulação de políticas de fomento ao cicloturismo no Ministério do Turismo.
Fomentar a estruturação de rotas turísticas exclusivas aos ciclistas.
Incorporar projetos cicloviários em grandes projetos viários (ciclovias em rodovias)
Regulamentar o uso de bicicletas em rodovias concedidas, articulando com as concessionárias o correto entendimento do CTB.
Ampliar a divulgação de rotas já existentes voltadas ao cicloturismo.

Ministério do Turismo
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Cidades
Consórcios de Municípios
Entidades de ciclistas



PROPOSTA:
C6

Inclusão do Tema da Mobilidade por  Bicicleta nas Conferências das  Cidades (Municípais e Estaduais

DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:
Ministério das Cidades

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

A importância da discussão deste tema se fundamenta na necessidade de se propor alternativas sustentáveis de transporte a partir da 
sensibilização dos conselheiros a respeito das vantagens do uso da modalidade de transporte por bicicleta.

Proposta já implementada.
Reforçar o tema na conferência.



PROPOSTA:
C7

Execução de Competições Ciclísticos e Distribuição de Kits Incentivadores
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:
Articulação com o Ministério dos Esportes para que por meio do esporte seja a criada a cultura da utilização da bicicleta.

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

A criação de competições ciclísticas, disponibilizando uma inscrição pública e gratuita, disponibilizando prêmios de kits bicicletários (bicicleta, 
capacete, cotoveleira, luva, joelheira etc.) para os três primeiros vencedores, incentivando assim a prática de exercício com bicicletas, 
fazendo com que as mesmas (por meio de treinamento ou não) tornem-se mais usuais.



PROPOSTA:
C9

Disponibilização de bicicletários nos terminais de transporte público em cidades
DESCRIÇÃO:
Estimular a implantação de bicicletários, para estimular os deslocamentos por bicicleta, próximo a terminais de transporte público.

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Reforçar o programa Bicicleta Brasil em relação à implantação de bicicletários nos terminais de integração intermodais.
A disponibilização de aluguel de bicicletas ficaria sob a responsabilidade do município.



PROPOSTA:
C10

Divulgação e Organização.
DESCRIÇÃO:
Estruturar o Programa Bicicleta Brasil. 

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Garantir recursos financeiros, materiais e humanos para que o programa Bicicleta Brasil obtenha êxito em suas ações.
Criar convênios com ONG's, OSCIP's, universidades e escolas para divulgação do programa.
Conscientizar o Fundo de direito difuso - Ministério da Justiça - a incluir nos seus programas de liberação de verbas as OSCIP's para 
projetos que envolvam a mobilidade por bicicleta.

Mcidades
ONG's
OSCIP's
Mjustiça
Universidades
Escolas



PROPOSTA:
C11

Incentivar os municípios a elaborar o Plano de Mobilidade Urbana
DESCRIÇÃO:
Estímulo para que o município elabore o plano de mobilidade urbana, estabelecendo diretrizes e dando ênfase ao transporte não motorizado.

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Elaboração do Plano de Mobilidade
Capacitação de gestores e técnicos municipais



PROPOSTA:
C12

Fomento ao transporte não motorizado nos municípios
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Estímulo para que o município conceba um departamento exclusivo ao tratamento de projetos e ações destinadas ao transporte não 
motorizado, com ênfase à mobilidade de ciclistas e pedestres.

Criação de Departamento Público de Mobilidade Urbana Municipal.
Capacitação dos técnicos e gestores municipais.
Vincular a transferência de recursos federais à existência de Plano de Mobilidade e órgão gestor municipal de mobilidade urbana.
Recomendação e estímulo para que os municípios criem divisões ou departamentos em suas administrações voltados exclusivamente ao 
tratamento de projetos e ações destinadas ao transporte não motorizado, com ênfase à mobilidade de ciclistas.
Ações interministeriais para o fomento à políticas integradas voltadas à bicicleta.



PROPOSTA:
C13

Divulgação de Boas práticas
DESCRIÇÃO:
Divulgar boas práticas em mobilidade por bicicleta no site do Bicicleta Brasil

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Links de sites relacionados
Comboios de ciclistas, passeios ciclisticos, rotas, reciclagem de bicicleta, etc



PROPOSTA:
C14

Veículos Oficina de Apoio para Manutenção de Bicicletas e Capacitação de Mão de obra.
DESCRIÇÃO:
Realização de cursos de manutenção e capacitação de bicicletas gratuitos, oferecidos pelo SENAI seria de grande valia para a comunidade.

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO - SUGESTÃO: ENCAMINHAR PARA CAPACITAÇÃO

Sugerir ao grupo de capacitação incluir a capacitação de usuários com noções de mecânica básica de bicicletas.
Capacitação de mão de obra especializada.



PROPOSTA:
C15

DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Integração a Política Nacional da Mobilidade Urbana com as demais políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano sustentável , 
especialmente as de habitação, saneamento, meio ambiente e demais programas urbanos

Fazer parte da Política Nacional da mobilidade urbana, com o intuito do desenvolvimento sustentável integrando a habitação, saneamento, 
meio ambiente e demais programas urbanos, que seja inserido os municípios de pequeno porte com maior e melhor atenção, a fim de 
facilitar a mobilidade urbana com a implantação de ciclovias, planos de arborização urbana e recuperação de passeios públicos para facilitar 
a acessibilidade de pedestres e cadeirantes. E toda essa política visa especialmente contribuir para o crescimento urbano sustentável e 
apropriação justa e democrática de espaços públicos, priorizando transporte com meios não motorizados, qual fica muito facilitado em 
pequenos municípios.

Vincular a liberação de recursos para projetos que priorizem a integração de todas as políticas e serviços públicos: habitação, saneamento, 
mobilidade urbana e programas urbanos.



PROPOSTA:
C16

Programas Educativos Continuados 
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Articular junto ao Ministério da Educação visando a realização de parceria para utilizar os recursos empregados no transporte escolar para a 
orientação de rotas seguras de ciclistas e pedestres até a escola. Desenvolvimento de um programa educativo escolar preparando as 
crianças para a cidadania, possibilitando a elas respeitarem os pedestres, os idosos e as pessoas com deficiência, além da legislação de 
trânsito. 

Articular com o MEC para que a educação de trânsito focada na bicicleta e nos pedestres seja trabalhada nas escolas.
Ações práticas nas escolas e universidades.
Incluir a temática da mobilidade por bicicletas nas universidades.
Implantação de paraciclos nas escolas e universidades para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte.
Infraestrutura cicloviária nos entornos de escolas e universidades para garantir a segurança dos usuários.
Pleitear os recursos do FUNCET para educação de trênsito.
Articular uma ação integrada com o MEC para garantir que um plano de mobilidade urbana sustentável seja adotado no entorno de escolas e 
universidades.



PROPOSTA:
C17

Normatização da Mobilidade Ciclística
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:
Concluir e publicar o Manual Brasileiro Cicloviário.

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Empreender medidas para a agilização da construção de norma para a sinalização e para a infraestrutura cicloviária brasileira, através da 
elaboração de manual de sinalização cicloviária pelo DENATRAN.

GT do Manual Brasileiro Cicloviário
DENATRAN



PROPOSTA:
C18

Incentivo ao setor de Bicicletas
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Ações voltadas ao incentivo ao mercado de bicicletas no País, com incentivos fiscais à indústria e ao comércio de bicicletas, peças e 
acessórios. Incentivo à melhoria da qualidade das bicicletas produzidas pela indústria brasileira bem como das bicicletas importadas. 

Desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas às bicicletas.
Incentivos fiscais por meio da redução da carga tributária. Por exemplo: redução do IPI
Incentivo às universidades para que sejam desenvolvidas novas tecnologias, envolvendo-as na questão da produção.
Em conjunto com o Ministério da Indústria e Comércio, assim como junto a entidades como a ABRACICLO, ABRADIBI, Aliança Bike e 
SIMEFRE, desenvolver parcerias voltadas à ampliação de pesquisas para o aumento da qualidade do veículo bicicleta, em todas as suas 
variações de tamanho e destinação de uso (esportivo, lazer ou transporte).



PROPOSTA:
C21

Infraestrutura Cicloviária nos Conjuntos Habitacionais
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Incluir nos projetos prévios dos sistemas viários dos conjuntos habitacionais do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, de forma obrigatória, 
facilidades para a circulação e estacionamento da bicicleta.

Recomendar ao Ministério das Cidades, em especial à SNH, que exija a adoção de medidas facilitadoras da circulação e estacionamento de 
bicicleta nos projetos de habitação apoiados.



PROPOSTA:
C22

Melhorar a condição de comunicação do site do Bicicleta Brasil e melhorar a eficiência
DESCRIÇÃO:
Construir site que atinja o público alvo pretendido.

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO C - ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Construir mailing segmentado, listando os colaboradores da temática da bicicleta.
Rever a linguagem do site, para que seja compreensível por todos os usuários.
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