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Quem somos

Coalizão de organizações da 
sociedade civil que trabalham pelo 
desenvolvimento dos modos ativos 
de deslocamento no Brasil



A campanha
Consiste na elaboração de propostas para 

serem entregues às candidaturas ao poder 

Executivo e Legislativo estaduais e federal, 

na comunicação com a imprensa, na busca 

de apoio de organizações sociais e na 

sensibilização dos eleitores.

A Coordenação Nacional da Campanha 

executa a campanha junto às candidaturas 

à Presidência da República e presta 

assessoria gratuita para que organizações 

locais executem a campanha nos estados.

Fragmento do site da campanha

www.mobilidadeativanaseleicoes.org.br

http://www.mobilidadeativanaseleicoes.org.br


Julho

Consulta pública sobre 
a carta compromisso

Agosto

Divulgação da 
carta-compromisso e 
apresentação para 
equipes de campanha

Setembro e Outubro

Mobilização pelas 
assinaturas da 
carta-compromisso 

Novembro

Discussão das 
propostas das 
candidaturas

Avaliação dos 
compromissos 
obtidos



Por que mobilidade 
ativa?
Segundo a Associação Nacional de 

Transportes Públicos (2016), a maior parte 

das viagens realizadas no Brasil foi 

realizada “a pé e por bicicleta (43%), 

seguidos dos meios de transporte 

individual motorizado (29%) e de 

transporte público (28%)”.  Ou seja, 

tratam-se dos modos de transporte mais 

importantes para o deslocamento de 

milhões de cidadãs e cidadãos.

http://files.antp.org.br/simob/simob-2016-v6.pdf
http://files.antp.org.br/simob/simob-2016-v6.pdf


Por que mobilidade 
ativa?
Em 2016, foram 34.580 vidas perdidas no 

trânsito, segundo dados do Ministério da 

Saúde. Segundo o IPEA, em 2013, 19,45% 

das pessoas que morreram no trânsito se 

locomoviam a pé e 3,19%, de bicicleta.

A mortalidade do trânsito brasileiro tem 

cifras de guerra civil.

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_a2212.pdf


Propostas



Eixos das propostas

Priorizar 
nas políticas 
e orçamento

Reduzir as 
mortes no 

trânsito

Fortalecer 
as 

capacidades 
técnicas 

Garantir 
infraestrutura 

segura e 
acessível

Promover a 
participação 

social

Programas e 
políticas 

específicas 
de incentivo



Priorizar os deslocamentos ativos nas políticas e orçamento

1) Conceder de fato prioridade à mobilidade 

ativa (mobilidade a pé e bicicleta), criando 

rubrica específica no Orçamento Geral da 
União, por meio das Leis Orçamentárias 

Anuais e do Plano Plurianual, para seu custeio 

e investimento, bem como linhas de 

financiamento aos municípios brasileiros para 

a mesma finalidade, em montante crescente a 

cada ano;

2) Criar um Programa Nacional de Mobilidade 
Ativa, a cargo do Ministério das Cidades, para 

desenvolvimento, monitoramento e fomento 

de políticas públicas para a melhoria da 

mobilidade a pé e por bicicleta no Brasil;

É preciso tratar a falta de prioridade à mobilidade 

ativa como uma questão de Estado, demandando 

assim uma atuação forte por melhorias drásticas 

na segurança e infraestrutura para esses modos 

de deslocamento.



Priorizar os deslocamentos ativos nas políticas e orçamento

3)  Definir e garantir subsídios cruzados 

oriundos da tributação sobre o uso de modos 

de transporte individual motorizado 

diretamente para o transporte público e 

deslocamentos ativos (como utilização do 

fundo de multas ou de recursos provenientes 

de taxação de combustíveis para a construção 

e planejamento de infraestrutura para 

mobilidade ativa);

É preciso enfrentar o subfinanciamento do 

transporte público e da mobilidade ativa 

utilizando os recursos dos modos mais poluentes e 

sedentários de deslocamento.



Priorizar os deslocamentos ativos nas políticas e orçamento

4) Estabelecer a governança das calçadas das 

cidades brasileiras com maior 

responsabilização do poder público na sua 

construção, manutenção e qualificação;

Atualmente a maior parte dos municípios 

transfere a responsabilidade da manutenção das 

calçadas para os munícipes, proprietários dos 

lotes lindeiros, e acaba não investindo na 

qualificação e acessibilidade dessas 

infraestruturas



Reduzir as mortes no trânsito

5) Reduzir, com metas e ações definidas, o alto 

número de mortos e feridos no trânsito, 

dedicando especial atenção às pessoas mais 

vulneráveis - crianças, idosos,  pessoas com 

deficiência e pessoas com mobilidade reduzida 

que se locomovem por modos ativos;

6) Executar efetivamente o Plano Nacional de 
Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, 

visando a ampliação de políticas de 

acalmamento de tráfego e a instituição 

progressiva da redução de velocidades 

máximas de circulação em áreas urbanas;

Apesar da adesão à Década de Ações para a Segurança de Trânsito (2011-2020), o Brasil avançou 
muito pouco na redução de mortes no trânsito e na implementação de políticas públicas sobre o 
tema em escala nacional.



Reduzir as mortes no trânsito

7) Elaborar programa educativo continuado 

visando a criação da cultura de priorização dos 

modos ativos de deslocamento e a 

humanização do trânsito, integrando as áreas 

de segurança no trânsito e saúde pública;

Uma vez que a priorização dos modos 

motorizados de deslocamento traz consequências 

graves à saúde pública, é preciso promover a 

cultura de priorização de modos ativos de maneira 

interdisciplinar.



Fortalecer a capacidade técnica sobre mobilidade ativa

8) Fortalecer a formação de técnicos e 
gestores públicos visando a qualificação das 

políticas de mobilidade a pé e por bicicleta, 

considerando a perspectiva de gênero e as 

diferentes necessidades de pessoas de todas 

as idades, condições físicas e sociais;

9) Desenvolver um sistema transparente de 
monitoramento dos Planos de Mobilidade 

Urbana municipais e metropolitanos, 

fiscalizando se estão sendo elaborados com 

prioridade aos deslocamentos ativos, 

conforme previsto na Política Nacional de 

Mobilidade Urbana;

Para que o avanço para a Mobilidade Ativa seja real, é preciso capacitar a acompanhar os estados, 
municípios e regiões metropolitanas para que formulem e implementem políticas públicas que de 
fato deem prioridade a quem se desloca a pé e por bicicleta.



10) Criar um sistema de nacional de pesquisa, 
monitoramento e avaliação das políticas 

públicas e infraestrutura para mobilidade 

ativa; 

Atualmente a poucos dados ou mesmo 

metodologias produzidos sobre os modos ativos 

de deslocamento, o que restringe a qualidade das 

políticas públicas de mobilidade urbana.

Fortalecer a capacidade técnica sobre mobilidade ativa



Garantir infraestrutura segura e acessível para modos ativos

11) Inserir infraestrutura para deslocamentos 
ativos (ciclovias, passeios ou ciclovias 

compartilhadas, além de pontos de apoio aos 

usuários) em vias laterais construídas junto às 

rodovias federais, nas revisões ou nos futuros 

contratos com concessionárias;

Conforme Artigos 57 e 58, e Inciso II do Artigo 21 

do Código de Trânsito Brasileiro e efetivando os 

direitos estabelecidos na Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12).

12) Adequar todos os prédios públicos 
federais à mobilidade ativa, por meio da 

construção de calçadas acessíveis no entorno 

e instalação de bicicletários;



Promover a participação social

13) Criar e ampliar espaços de participação 
da sociedade civil nas decisões de políticas 

governamentais e em órgãos colegiados 

relacionados à mobilidade urbana, 

observando critérios de paridade de 

gênero;

As políticas públicas de mobilidade urbana 

ainda são discutidas de maneira muito 

distanciada da população, especialmente 

daqueles que se deslocam ativamente ou por 

transporte público.



Inserir programas e políticas específicas aos modos ativos

14) Desenvolver um programa nacional de 

apoio ao transporte escolar por modos ativos, 

viabilizando infraestrutura, educação para a 

convivência no trânsito e rotas escolares 

seguras;

15) Criar um Plano Nacional de Incentivo ao 

cicloturismo e turismo de percursos e 

travessias a pé;



Inserir programas e políticas específicas aos modos ativos

16) Incluir os deslocamentos ativos no 
vale-transporte, garantindo subsídios no valor 

de duas tarifas de transporte público para ida 

e volta;

17) Criar programa visando a desoneração 
tributária da cadeia produtiva da bicicleta, 

suas partes e peças, bem como desenvolver 

uma política industrial para o setor em todo o 

território nacional; 

Acreditamos ser importante reconhecer a importância dos modos ativos de locomoção para a 
atividade econômica do Brasil, especialmente no que tange à redução de impactos ambientais e na 
saúde pública.



Inserir programas e políticas específicas aos modos ativos

18) Normatizar a bicicleta e acessórios de 

suporte para locomoção, tais como cadeiras 

de rodas, andadores, e carrinhos de criança 

como item de bagagem pessoal para fins de 

transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e 

aquaviário em todo o território nacional;


