


o Convergência de temas – 4 setores

o Proposta de trabalho – 2017 e 2018

o Dinâmica com o grupo

o Encaminhamentos finais

Agenda



Rodada de apresentações



o Painéis na Conferência Ethos – 2016

o Folder com as 10 medidas

o Seminário Diálogos Ethos

o 4 reuniões: sociedade civil e academia, empresas e governos

o Próximos: reuniões mensais de trabalho (itinerantes)

o Conferência Ethos no Rio de Janeiro (01/07) e SP (set)

Atividades



Reuniões de trabalho (2016 e 2017)

Sociedade civil e academia



Reuniões de trabalho (2016 e 2017)

Empresas



Reuniões de trabalho (2016 e 2017)

Governos



Convergências

Tema 1: Inovação tecnológica
na melhoria da mobilidade

urbana

Tema 2: Incentivo ao aumento
no uso de energias renováveis

na mobilidade

Promoção da
Intermodalidade

Falta de segurança

Convergência de 
políticas de uso do 

solo com mobilidade

Participação das 
periferias e ampliação

para área
metropolitana

Inclusão de questões
de gênero, racial e

vulneráveis

Transparência e acesso
à informação



 Tema 1: Inovação tecnológica 

na melhoria da mobilidade urbana

Cidades inteligentes: uso da tecnologia para melhorar a 

infraestrutura urbana e tornar os centros mais eficientes e 

melhores de se viver. 

Temas prioritários



 Tema 1: Inovação tecnológica 

na melhoria da mobilidade urbana

o Participação das pessoas (Peñalosa)

o Uso do espaço público: estimular o convívio, caminhada, 

bicicleta e transporte público eficiente. 

Temas prioritários



Temas prioritáriosIntegrar as 
áreas e 
melhor 

distribuição 
de serviços

Priorizar 
espaço 
coletivo

Priorizar 
ciclovias 

condições 
para 

caminhada

Incentivar 
a 

intermoda
lidade

Promover 
novas 

tecnologias  
(renováveis, 
eletrificação)

Promover 
novas formas 

de uso do carro 
(caronas, 

compartilhame
nto)



Temas prioritários

 Tema 1: Inovação tecnológica na melhoria da mobilidade urbana

Marco regulatório mapeado:

oPNMU

oPlanMob/SP 2015

oPlano Diretor Estratégico (PDE)

oDecreto 56.981/2016 (uso do viário para transporte individual)

oResoluções do CMUV – Comitê Municipal do Uso Viário

oLei 16.547/2016 – Institui o Programa Bike SP

oEdital de Licitação para Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros na Cidade de São Paulo

oA mapear: legislação relacionada a uso da tecnologia



 Tema 1: Inovação tecnológica na melhoria da mobilidade urbana

Produção de artigo:

o Objetivo: através da tecnologia, tornar a mobilidade na cidade de São Paulo 

mais sustentável, criativa, participativa, segura e resiliente. 

o Cidade inteligente é de fato: maior participação cidadã, open data, 

sustentabilidade ambiental, transparência governamental, economia criativa

o Problemas: grande coleta de dados dos cidadãos, sem o conhecimento ou 

aprovação dos mesmos

o Evitar que projetos de smart cities virem projetos de vigilância nas cidades

Temas prioritários



 Tema 2: Incentivo ao aumento de renováveis na mobilidade

Temas prioritários

Marco regulatório mapeado:

oPNMU e PNMC

oPEMC

oPolítica de Mudança do Clima no Município de São Paulo

oEdital de Licitação para Concessão do Serviço de Transporte 

Coletivo Público de Passageiros na Cidade de São Paulo

oRenovaBio 2030



Encaminhamentos

Quando? Tema 1: Inovação tecnológica Tema 2: Energias renováveis

Maio/Jun Acompanhar o edital de Licitação para Concessão do Serviço de 
Transporte Coletivo Público de Passageiros na cidade de São 

Paulo

Jun Conferência Ethos 2017 - RJ
Reunião de trabalho em junho (a depender dos prazos do edital) 

– convidadxs?

Jul/Ago Reunião com especialistas 
em cidades inteligentes,

mobilidade urbana, inovação 
tecnológica – convidadxs?

Reunião sobre energias 
renováveis, novas tecnologias 

como eletrificação – convidadxs?

26-27/Set Conferência Ethos 2017 - SP

Maio-Dez-2018 Produção de artigo

Continuamente Divulgação de todas as ações realizadas. Replicação de notícias 
sobre o tema, de parceiros



Governança, Plano de 
Trabalho e Declaração



 Movimento iniciado com a liderança do Ethos e IFN

oContamos com a participação diferentes organizações em reuniões 

de trabalhos e seminários

oFortalecimento das ações: 

1. Coordenação executiva: responsável pela execução das atividades

2. Grupo Orientador: sugestão de 8 representantes externos (2 de 

cada setor) + Ethos e IFN

3. Grupos de trabalho: baseados nos temas transversais

Governança



 Coordenação executiva (Ethos e IFN)

oResponsável pela execução das ações

oResponsável por produzir conteúdo dos temas prioritários

oOrganizar as reuniões de trabalho, pautas, atas e seminários

oFazer a gestão orçamentária do projeto

oAcompanhar a produção de conteúdo técnico (guia temático e 

artigo)

Governança



 Grupo orientador (10 representantes*)

oObjetivo: indicar temas estratégicos, especialistas-chave e orientar as 

ações

oParticipantes bastante engajadxs e com grande experiência no tema

oSugestão de encontro: a cada 6 meses. Em julho (para iniciar o 

processo de planejamento) e dezembro (para fazer um balanço e 

definir ano seguinte)

Governança

*Inclui Ethos e IFN



 Grupos de trabalho

oObjetivo: dar mais foco, celeridade e aprofundamento aos 

temas  transversais

oImportante que a condução dos GTs seja bem independente, 

com apoio da Coordenação Executiva

oProposta de 1 reunião mensal ou a cada dois meses (sugestão 

que sejam na mesma data das reuniões mensais do grupo todo)

Governança



oObjetivo: engajar o máximo de organizações com interesse em 

mobilidade, ampliando para todos os setores

1. Adesão à Declaração de forma voluntária

2. Patrocinador de atividades específicas

3. Parcerias estratégicas (divulgação, local, expertise)

A adesão à Declaração é sempre uma condicionante para 

patrocinar. Adesão online pelo site do Ethos

Participação



 ForumMobi por uma mobilidade sustentável

oAté 2050, 66% de toda população mundial viverá nas cidades

oNo Brasil: até 2030 ultrapassaremos os 215 milhões e 90% das populações 

viverá nas cidades

oA RMSP terá 23 milhões de pessoas até 2030

oNo Brasil, ainda se pode gastar 3 horas para se deslocar

oCustos com acidentes de trânsito são de RS 12 bi

oCustos com congestionamentos são de R$ 70 bi

oCarros e caminhões contribuem com 70% das emissões de transportes

Declaração



 ForumMobi por uma mobilidade sustentável

Convidamos todos os setores para:

1. Cumprir com o ODS 11, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

2. Oferecer alternativas de transporte com preço acessível

3. Cumprir com o marco regulatório de mobilidade e mudança do clima

4. Priorizar o transporte público coletivo

5. Ampliar e manter as ciclovias

6. Garantir a segurança de pedestres e motoristas, com atenção a crianças, 

idosos e idosas, pessoas vulneráveis

Declaração



 ForumMobi por uma mobilidade sustentável

7. Garantir acessibilidade aos meios de transporte

8. Criar vias e calçadas seguras e iluminadas para caminhada

9. Integrar medidas de mobilidade urbana com políticas de uso do solo

10. Fortalecer o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte por maior participação 

cidadã

11. Estimular o uso de tecnologias para promover mobilidade com maior participação 

social, promover abertura de dados, transparência governamental, economia 

criativa e sustentabilidade ambiental

Declaração



Cronograma - 2017

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CE 2017 RJ

Reunião: 
edital*

Reunião: 
tecnologia 

e 
mobilidade

Reunião: 
artigo ou 
energias 

renováveis

CE 2017 
SP

Reunião: 
(edital? 
artigo?)

Reunião: 
planejament

o 2018, 
cases de 

empresas

Reunião: 
balanço do 

ano, definição 
das atividades 

2018 e 
fechamento 
das últimas 
demandas

Visita a 
empresa?

Elaboração do artigo sobre cidades inteligentes, mobilidade e inovação tecnológica

*Data a ser definida com base no edital



Dinâmica



Dinâmica de grupos

Opiniões sobre:

1. Governança: faz sentido a proposta? Concordam 

com as sugestões? Faz sentido e será eficiente ter 

GTs para temas específicos?

2. Participação: Concordam com as regras de 

participação?



Dinâmica de grupos

3. Plano de trabalho e cronograma: entregas 

pertinentes? Tempo razoável para as tarefas?

4. Declaração: Conteúdo adequado? Contempla 

todos os setores?



Dinâmica de grupos

o 1 hora

o Participantes remotos: podem trabalhar pelo chat 

entre si ou então nos enviar posteriormente suas 

contribuições por escrito

o Após conclusão, representante apresenta



Dinâmica de grupos

Deliberações



Próximos passos

o Reuniões em junho: a marcar (a depender do edital)

o Elaboração do artigo – busca por especialistas e 

organizações

o Realização de painéis de discussão nas Conferências

o Participação em eventos, encontros e ações na 

mídia



2ª. Edição da Conferência Ethos 360 – RJ

Data: 01/07/2017

Horário: das 9:00 as 19:00

Local: Centro de Convenções SulAmérica

Site: https://www.ce2017.org

https://www.ce2017.org/


As empresas e a adaptação a mudança do clima: inovação nas práticas empresariais

A mobilidade e inclusão das periferias e comunidades com infraestrutura precária

Big data e as mudanças do clima: desenvolvimento de novas soluções

Acessibilidade e caminhabilidade: os diferentes aspectos da segurança de pedestres
e ciclistas



Ações na mídia

http://www3.ethos.org.br/

Mais: http://www3.ethos.org.br/?s=mobilidade+urbana&datas=empty



www.ethos.org.br

Obrigada!

FLAVIA
RESENDE

fresende@ethos.org.br
+55 (11) 3897-2412 ou (11) 9-8981-6730

mailto:fresende@ethos.org.br

