
destaque bh





destaques bh
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educação

CreChes Conveniadas

O reajuste nos recursos 

repassados tiveram índices 

superiores à inflação de 2009 a 

2015 (167% para uma inflação 

acumulada de 55%).

R$ 95 milhões
de Repasses em 2015.
ceRca de 23 mil
vagas.

UMeis

Implantação de 89 novas 

unidades.

Um aumento de mais de 225%.

40

129

númeRo de umeis

20162008

vagas da

edUCação infantil

Na Rede Própria o aumento 

de vagas foi de 245%, 

com a criação de 37.133 

novas vagas. 

15.152

52.285

vagas disponibilizadas

20162008
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ensino fUndaMental 

Melhor IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação 

Básica – entre as capitais 

com mais de dois milhões de 

habitantes no resultado de 2015. 

Curva ascendente desde 2009. 

Alcançadas metas de 2017.

4,4

3,4

6,1

4,8

anos iniciais

anos finais

20152007

20152007

esCola integrada

Em 2016, o programa 

atingiu 100% das escolas de 

ensino fundamental. 

Um aumento de 300%.

50

173

15 mil

60 mil

escolas atendidas

alunos atendidos

20162008

20152008
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Cidade livre do 
analfabetisMo

Em 2014, Belo Horizonte 

recebeu, pela primeira vez, 

o selo de Município Livre do 

Analfabetismo, conferido pelo 

Ministério da Educação (MEC) 

às cidades que alcançam mais 

de 96% de alfabetização da 

população acima de 15 anos. 

97,15% 
de alfabetização
em belo hoRizonte

esCola aberta

Escolas abertas 

para a comunidade aos

finais de semana. No período, 

o número de participantes 

cresceu 328%.

128

700 mil

173

3,1 milhões

escolas abeRtas

paRticipantes

20162009

20152009



saúde na esCola

O número de alunos 

examinados anualmente 

por profissionais de saúde 

nas escolas da Prefeitura 

cresceu mais de 1.500%.

Os alunos recebem 

atendimento médico, 

odontológico e psicológico.

alunos atendidos

6 mil

100 mil

20152009

Criação do MúsiCa

na esCola

Implantado em 2013, 

oferece o ensino de música 

nas escolas da Prefeitura. 

ofeRecidas em 2015
2.000 vagas







saúde
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eqUipes de saúde 

da faMília

75 novas equipes de 

atendimento 

que correspondem a um 

aumento de 14,6%.

513 588

númeRo de equipes

20162008

CobertUra do psf

BH é a capital com 

maior cobertura do Programa 

Saúde da Família.

76% 86%

moRadoRes atendidos

2008 2016

aCadeMias da Cidade 

Promoção da saúde e melhora 

na qualidade de vida com 

atividades físicas realizadas com 

acompanhamento profissional. 

O crescimento das Academias da 

Cidade corresponde a 775%.

8

70

númeRo de equipamentos

2008 2016
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60 mil

12,9 mil

CirUrgias eletivas

Fila reduzida para menos de 

25% da que existia em 2008.

pacientes na
fila de espeRa

20152008

205.733

1.425.813
ConsUltas espeCializadas

1.220.080 novos 

encaminhamentos para 

consultas especializadas, 

que corresponde a 

593% de aumento. 

consultas Realizadas

20152008

5.647
6.495

15% supeRioR ao
existente em 2009

 leitos sUs

Maior programa de incentivo 

à abertura de leitos da história 

da cidade. Incentivos 

aos hospitais permitiram

 a criação de novos leitos.

20162009
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40 mil
atendimentos poR dia

Centros de saúde

2 mil
atendimentos poR dia

ConstrUCão de 

2 novas Upas

202
300eqUipes de saúde bUCal

98 novas equipes. Presença 

em todos os centros de saúde. 

O número de equipes 

atuais é 48,5% superior ao 

existente em 2008. 
númeRo de equipes

20152008

287.771
450.764ConsUltas 

odontológiCas

As consultas odontológicas 

tiveram um aumento 56,6%

no período. Equipes

presentes em todos os Centros 

de Saúde da capital. consultas odontológicas

2008 2015





15 - Destaques BH 2008-2016 - moBiliDaDe

mobilidade

iMplantação do Move  

Mais conforto, rapidez 

e economia. 

mais de 500 mil
passageiRos poR dia.
mais 200 mil passageiRos 
de cidades da Região 
metRopolitana.

41%

94%

aCessibilidade 

fRota de ônibus
com acessibilidade

20162008

23,85 

83,28 
CiClovias

quilômetRos
de ciclovias 

20152008



16 - Destaques BH 2008-2016 - moBiliDaDe

via 210

boulevaRd aRRudas

av. pedRo ii

av. tancRedo neves

av. João xxiii

av. antônio caRlos

Maior ConjUnto de 

obras viárias da 

história da Cidade

são gabRiel

pampulha
Mais 2 estações bhbUs

iMplantação do 

Meio-passe  estUdantil
mais de 10 mil
estudantes beneficiados

27,88

13,85qUeda nos índiCes de 

atropelaMento 

A taxa atual é 50%

menor que em 2008.

taxa de atRopelamento 
poR 10 mil veículos

20142008
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cidade seguRa

ilUMinação públiCa 

Assinatura do contrato de PPP 

que permitirá o investimento. 

substituição de

todas
as lâmpadas da iluminação 
pública da cidade

gUarda MUniCipal

Presente em todas 

as escolas e Centros de 

Saúde do Município.

mais de 2.100
guaRdas municipais

500 guaRdas
capacitados paRa
poRtaR aRma de fogo

300 guaRdas
Já poRtam aRma de fogo

Centro de operações 

da prefeitUra – Cop-bh

Implantado em 2014 para 

funcionar como um centro 

estratégico de decisão. 

mais de 10
instituições paRceiRas 

mais de 2.500 ações 
integRadas poR ano

194

1.605

câmeRas de monitoRamento

20162008





cidade com todas
as vilas vivas

regUlarização

de doMíCilios
mais de 19 mil 
domicílios
RegulaRizados

aMpliação do vila viva 

Maior programa de urbanização

de vilas e favelas do país, 

o Vila Viva foi ampliado desde 

2009, passando de 7 para 12.

pResente em 12
vilas e aglomeRados

vila vivas

Só pelo Programa Vila Viva o 

aumento na entrega de moradias

representa 679,6%.

590

4.600

moRadias entRegues
pelo vila viva

20162008
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Moradias entregUes 

Programas Minha Casa  

Minha Vida, o Vila Viva,  

o Orçamento Participativo

da Habitação, entre outros.

13.800
moRadias entRegues
de 2009 a 2016
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cidade de todos

prograMa bh Cidadania

Com os 18 novos espaços do 

bh Cidadania, Belo Horizonte 

tem hoje 34 espaços.

O aumento no número de 

famílias atendidas é de 112,5%.

80 mil

170 mil

famílias atendidas

20162009

aCadeMias a CéU aberto

Presente em todas as

regiões da cidade.

mais de 380
academias a céu abeRto

prograMa doMingo

a rUa é nossa 

O programa, criado em 2009,

transforma ruas e avenidas

em áreas de convivência. Todos 

os domingos, das 8h às 14h.

22 tRechos de vias
públicas disponibilizados 
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prograMa

segUndo teMpo 

Realizado em todas as escolas 

de ensino fundamental.

mais de 24 mil
cRianças e adolescentes 
atendidos poR ano

prograMa

esporte esperança 

Atendimento em núcleos 

comunitários.

mais de 5,8 mil
cRianças e adolescentes 
atendidos poR ano

refeições gratUitas 

São servidas refeições para 

escolas de ensino fundamental, 

Umeis, creches e entidades 

infanto-juvenis conveniadas. 

Belo Horizonte está entre as 

poucas capitais brasileiras que 

servem refeição gratuita para a 

população em situação de rua.

mais de 70 milhões
são paRa escolas, umeis, 
cReches e entidades
conveniadas

mais de 600 mil
Refeições paRa população
em situação de Rua

60
milhões

76
milhões

Refeições seRvidas

20152008
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prefeito aMigo 

da Criança 

Belo Horizonte recebeu o 

Prêmio “Prefeito Amigo da 

Criança/Categoria Destaque 

Nacional” duas vezes pelos 

investimentos e projetos para 

crianças e adolescentes. 

único pRefeito que 
conquistou o
pRÊmio na categoRia 
destaque nacional 
nas duas últimas 
edições (2012/2016)

saúde Mental/

álCool e drogas  

Os atendimentos são 

realizados nos CERSAMs, 

Centros de Saúde e em outros 

equipamentos de saúde.  

300.000 
atendimentos
Realizados em 2015

prograMa vida ativa

Oferece atividades físicas 

monitoradas para idosos. 

A ampliação do programa

no período é de 91,6%.

36

69

núcleos vida ativa

20152008
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cultuRa
Carnaval de bh

O evento na cidade

cresce a cada ano.

mais de 2 milhões
de pessoas nas Ruas
em 2016

Criação da virada 

CUltUral

A criação da Virada Cultural

democratizou o acesso

à arte e aos espaços públicos 

da capital e foi realizada pela 

primeira vez em 2013.

24 hoRas
de atRações poR
toda a cidade

mais de 500 mil
pessoas em 2015

teatros 

Os teatros foram 

completamente revitalizados.

maRília

fRancisco nunes 

novo espaço CêniCo  

Inaugurado o primeiro 

teatro municipal de Belo 

Horizonte depois de décadas.

Yoshifumi Yagi
no alípio de melo



28 - Destaques BH 2008-2016 - cultura

CineMa públiCo  

Inaugurado em 2016

o primeiro cinema 

público da cidade.

cine santa teReza
na Região leste

Criação do 

desContorno CUltUral

Cultura para todos

os cantos da cidade,

muito além dos limites da 

Avenida do Contorno. 

mais de 25 mil
pessoas em 2015

Criação do notUrno 

nos MUseUs 

O evento, que acontece 

anualmente, promove intensa 

programação noturna com 

atividades diversificadas.

mais de 30 museus
paRticipantes

esCola livre de artes 

Desde 2014, oferece cursos e 

oficinas de formação artística 

nas nove regiões da cidade. 

Maior programa de formação 

artística do Brasil.

mais de 4 mil
vagas disponibilizadas

Criação do festival 

literário   
fli – festival liteRáRio 
inteRnacional
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eventos gratUitos  

Todos os anos, Belo Horizonte 

conta com eventos  de boa 

qualidade em Centros Culturais, 

parques e praças da cidade. 

mais de 7.000
eventos gRatuitos

lei de inCentivo

à CUltUra 

Os investimentos

aumentaram 220%.

R$5 milhões

R$16 milhões

investimentos

20152008
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pRospeRidade 
modeRnidade

ConjUnto Moderno

da paMpUlha

patRimônio 
cultuRal da 
humanidade 
da unesco

tUrisMo

Belo Horizonte foi elevada, em 

2015, ao ranking dos cinco 

destinos do país com maior 

competitividade turística,

de acordo com o estudo

do Ministério do Turismo,

alcançando índice superior à 

média nacional de 60 pontos.

69 79,2

 índice de bh na
competitividade do

tuRismo nacional

20152010

eventos internaCionais 

A capital mineira está

em quinto lugar também entre 

as cidades que mais recebem 

eventos internacionais.

A melhor posição histórica

da capital mineira. 

11º
lugaR

5º
lugaR

Ranking da icca -
inteRnational congRess and 

convention association

20152011
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Melhor eMprego

Desde 2010, a Prefeitura 

mantém o programa

de ensino profissionalizante, 

com cursos gratuitos de 

qualificação profissional

e intermediação de vagas

para o mercado de trabalho. 

mais de 150 mil 
vagas de qualificação

projeto bh negóCios

A Prefeitura, em parceria 

com o Sebrae, investe na 

capacitação e formalização

de microempreendedores 

em regiões de 

vulnerabilidade social. 

mais de 2,3 mil 
empReendedoRes
capacitados desde 2013

prograMa MiCroCrédito 

prodUtivo e orientado

Desenvolvido por meio do 

Programa Crescer em parceria 

com a Caixa Econômica Federal, 

auxilia os micro e pequenos 

empreendedores formais e 

informais de baixa renda a ter 

acesso ao crédito financeiro. 

mais de R$73 milhões 
disponibilizados
desde 2013. 
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alvará na hora 

O programa reduz 

o tempo para a emissão 

de licenciamento para

obras e construções na

cidade de 130 para 7 dias.

até 7 dias 
paRa emissão de
documentação 
e abeRtuRa de empResa

internet grátis implantação de 61 pontos

fibra ótiCa mais de 500 km
de fibRa ótica instalados

bh resolve

O BH Resolve, aberto

ao público desde 2010, no 

centro da cidade, concentra 

num mesmo lugar cerca

de 700 serviços públicos. 

mais de 5 milhões 
de atendimentos
desde a implantação

média de 3.969 
atendimentos/dia

98,31% ótimo/bom
avaliação de satisfação

956.435 
atendimentos em 2015
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cidade
compaRtilhada

orçaMento partiCipativo 

Os recursos investidos

no Orçamento Participativo 

aumentaram 87,5%.

R$ 80
milhões

R$ 150
milhões

RecuRsos investidos

2015/
2016

2007/
2008

instânCias de

partiCipação  

Fortalecimento dos canais

de discussão e participação

da população por meio

de conselhos, colegiados, 

fóruns, comitês e câmaras.

mais de 618
instancias de paRticipação
na gestão da cidade
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Criação do orçaMento 

partiCipativo da Criança 

e do adolesCente – opCa 

70 escolas

56 mil estudantes

190 ações executadas

orçaMento partiCipativo 

Uma obra entregue

a cada 12 dias.

1.652
obRas apRovadas

1.225
obRas concluídas

427
obRas em andamento em 
diveRsas etapas

224
concluídas entRe
2009 e 2016 

Criação do 

planejaMento 

partiCipativo 

regionalizado – ppr

O PPR envolveu lideranças 

comunitárias, sociedade 

civil e população em geral, 

que representaram 

os moradores de todas as 

regiões de Belo Horizonte. 

mais de 180
Reuniões Realizadas

mais de 19 mil
cidadãos envolvidos

mais de 2.500
pRopostas apResentadas







cidade
sustentável
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bh Mais verde
mais de 54 mil
áRvoRes plantadas
em Ruas e avenidas,
em todas as Regiões

despolUição da lagoa 

da paMpUlha

desassoReeamento 
Realizado em 2014. 
fase de limpeza da água 
iniciada em maRço de 2016. 
nível classe 3 pRevisto 
paRa atingiR em maRço
de 2017.

inventário das

árvores dos 

logradoUros públiCos 

de belo horizonte

Foram cadastradas 

99,14% das 300 mil árvores

previstas inicialmente. 

297.426
 áRvoRes Já cadastRadas

áreas verdes

Belo Horizonte possui índice 

de 18,22 m² de áreas verdes 

protegidas por habitante, 

índice 50% maior do que o 

estabelecido no Plano Diretor 

e largamente atribuído à 

Organização Mundial da Saúde 

(OMS) de 12 m2/hab.

mais de 500 mil
áRvoRes em logRadouRos 
públicos
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prevenção de 

enChentes 

Ações permanentes para 

prevenção de enchentes e 

proteção da população contra 

os riscos de desastres são 

desenvolvidas durante todo o 

ano em Belo Horizonte. 

48 gRandes obRas

R$ 2,3 bilhões
investimento total 

20 concluídas

R$ 700 milhões 
de investimento 

9 em andamento

R$ 610 milhões 
de investimento 

19 em licitação 
ou pRoJeto

R$ 1 bilhão 
de investimento, sendo 

R$ 662,78 milhões
Já asseguRados

redUção de Moradias 

eM áreas de risCo 

3.789

2.100

moRadias em áReas de Risco

20162008
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2016

pRÊmios e missões
inteRnacionais

Cidade do MéXiCo – MéXiCo

data: 01/12/2016

evento: Prêmio das Cidades do C40 2016

O C40 é um grupo de grandes cidades de todo o mundo empenhado em combater 

os efeitos das mudanças climáticas no planeta.  O C40 City Awards, lançado em 2013, 

busca atrair o reconhecimento internacional para o importante papel desempenhado 

pelas cidades, percebidas como uma força líder frente à ação climática em todo o 

mundo, mostrando suas histórias de sucesso para que outros centros urbanos sejam 

não somente inspirados, mas também capacitados para agir. Belo Horizonte ficou no 

podium, juntamente com Paris e Nova Iorque, na categoria política de enfrentamento 

às mudanças climáticas.
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eXperiênCia de gestão eM MarraqUeXe – 
MarroCos

data: 14/11/2016

evento: “Cúpula de Líderes Locais e Regionais para o Financiamento da Transição 

Sustentável de Territórios - Climate Summit for Local and Regional Leaders Financing 

the Sustainable Transition of Territories”.

Convidado pelo Fundo Mundial do Desenvolvimento das Cidades e outras duas 

entidades de prefeitos marroquinos para dar uma palestra sobre a experiência de Belo 

Horizonte nas ações de enfrentamento às mudanças climáticas.

Convite da Universidade de harvard
boston - estados Unidos

data: 17 e 18/11/2016

evento: Sixth Annual Lemann Dialogue.

atividades: Palestra “Administrando cidades, prestando serviços e confrontando 

desigualdades - 18 de Novembro”.

Único prefeito brasileiro convidado para o evento.
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prêMios internaCionais eM qUito – eqUador

data: 16 a 20/10/2016

evento: 3ª Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável - Habitat III. 

atividades: Belo Horizonte recebeu dois prêmios internacionais. Pela terceira vez 

consecutiva, foi eleita a Capital Nacional da Hora do Planeta. O Prêmio foi concedido 

em reconhecimento ao protagonismo nas ações voltadas à sustentabilidade e ao 

enfrentamento das mudanças climáticas. Foi avaliado por umm júri internacional 

de especialistas do Desafio das Cidades, evento organizado pela Organização Não 

Governamental (ONG) World Wide Fund for Nature (WWF), em parceria com o Iclei 

(Governos Locais pela Sustentabilidade).

O outro foi o prêmio Governarte, concedido pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans, foi a 

vencedora da categoria “Segurança no Trânsito em Ação”. A PBH concorreu com o 

projeto “Mobicentro - Segurança para o Pedestre e Prioridade para o Transporte Coletivo 

na Área Central”.

eXeMplo da segUrança aliMentar eM berliM – 
aleManha

data: 14/01/2016 a 16/01/2016

evento: Global Forum for Food and Agriculture (Fórum Global para Alimentação e 

Agricultura).

Apresentar as políticas públicas de Belo Horizonte de Segurança Alimentar e Nutricional. 
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2015

Cop 21 eM paris – frança

data: 30/11/2015 a 05/12/2015

evento: 21ª Conferência do Clima da ONU - COP 21

objetivos: Participação na inauguração da Cúpula sobre o Clima para Líderes Locais e 

da agenda voltada para governos locais no âmbito da COP 21. Acordo entre as principais 

cidades do mundo para o enfrentamento das mudanças climáticas.

apresentação da eXperiênCia do prograMa 
bh Cidadania a Convite do banCo MUndial eM 
peqUiM - China

data: 10/11/2015

evento: Fórum de Aprendizado Sul-Sul - Sistemas de Proteção Social em 

Desenvolvimento num Mundo Urbanizado.

objetivo: Apresentar a experiência do programa BH Cidadania a convite do Banco 

Mundial.  Belo Horizonte foi selecionada para apresentar sua experiência na construção 

de um sistema de proteção social durante o evento. Assim, este Fórum é o principal 

evento da Prática Global de Proteção Social e Trabalho do Banco Mundial, reunindo 

um total de 1000 gestores e formuladores de políticas para compartilhar e promover 

o conhecimento e prática global em matéria de proteção social. O tema de 2015 

foi “Sistemas Urbanos de Proteção Social”, com foco em programas e sistemas que 

constituam redes de proteção social.



47 - Destaques BH 2008-2016 - rePreseNtativiDaDe

apresentação de polítiCas de segUrança 
aliMentar eM Milão - itália

data: 13, 15 e 16/10/2015

evento: Expo Milão 2015.

objetivo: Apresentação das políticas de segurança alimentar de Belo Horizonte; 

assinatura do protocolo internacional Milan Urban Food Policy Pact.

Descrição - Belo Horizonte também participou da assinatura do “Urban Food Policy 

Pact”, organizado pela Prefeitura de Milão. Este é um Protocolo Internacional que 

envolve um grande número de cidades do mundo para o desenvolvimento de um 

sistema alimentar com base nos princípios da sustentabilidade e justiça social. Assim, 

este Pacto, o “Milan Urban Food Policy Pact”, é um compromisso para a coordenação 

de políticas internacionais alimentares que foram subscritas pelos Prefeitos, durante o 

“Mayors Summit”- Fórum de Prefeitos.

apresentação da eXperiênCia
de desenvolviMento eConÔMiCo
e soCial eM tUriM – itália

data: 14/10/2015

evento: 3º Fórum Mundial sobre Desenvolvimento Econômico Local.

objetivo: Apresentar a experiência de Belo Horizonte sobre como governos locais 

podem promover uma distribuição mais equitativa de renda, riqueza e acesso a 

oportunidades e recursos. O convite foi feito pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), SEBRAE e 

Prefeitura de Torino.
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enContro dos prefeitos CoM o papa
roMa – itália

data: 21 e 22 de julho de 2015

evento: Encontro de Prefeitos com o Papa Francisco.

Apresentação sobre importância das autoridades locais no enfrentamento às mudanças 

climáticas e sobre programas de meio ambiente adotados em Belo Horizonte. Para este 

evento foram convidados cerca de 60 Prefeitos das cidades mais importantes do mundo. 

Belo Horizonte chefiou a entrega da declaração dos prefeitos brasileiros ao Papa.

lançaMento dos objetivos do 
desenvolviMento sUstentável (ods) 
eM nova YorK – estados Unidos

data: 23 a 25/09/2015

evento: Semana do Clima em Nova Iorque.

descrição: Participação da semana do Clima em Nova York, na qual o evento de maior 

relevância foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, encontro no qual várias autoridades 

internacionais estiveram presentes para rever a nova agenda de desenvolvimento 

pós 2015. Todos os eventos que ocorreram esta semana visaram discutir a pauta 

sustentabilidade, mudanças climáticas e ODS. Logo, nesta ocasião, o Prefeito Marcio 

Lacerda pode apresentar as principais políticas empreendidas por Belo Horizonte no 

sentido de alcançar os ODM e a transição de nossa agenda local para os ODS, com 

ênfase em iniciativas de planejamento urbano, cooperação internacional e mudanças 

climáticas.
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apresentação do plano de Mobilidade 
eM nova deli – índia

data: 15 e 16/04/2015

evento: Connect Karo 2015

Organizado pela EMBARQ Índia, o Connect Karo faz parte de uma série de eventos 

internacionais que são focados na temática e desenvolvimento do transporte urbano 

sustentável. O Prefeito Marcio Lacerda foi o principal orador do evento e compartilhou 

com os participantes a história de transformação de Belo Horizonte e do Brasil nos 

preparativos para a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

prêMio transporte sUstentável  
eM Washington – estados Unidos

data: 15/01/2015

evento: Conferência do Conselho de Pesquisas em Transporte do Instituto de Políticas 

de Transporte e Desenvolvimento (Institute for Transportation & Development Policy - 

ITDP).

objetivo: Receber o Prêmio Transporte Sustentável 2015 (Sustainable Transport Award 

- STA 2015). Promovido pelo Banco Mundial e World Resources Institute este evento 

foi uma conferência anual na área de transportes urbanos. O tema de 2015 foi Cidades 

Inteligentes para uma Prosperidade Conjunta, que procurou tratar de como as cidades 

inteligentes aliadas à temática da mobilidade urbana podem melhorar a qualidade de 

vida da população.
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prêMio pela CUltUra sUstentável na Cidade 
do MéXiCo – MéXiCo
noveMbro de 2014

O projeto Arena da Cultura, desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da 

Fundação Municipal de Cultura (FMC), foi reconhecido internacionalmente como prática 

sustentável e inclusiva. O projeto ganhou em novembro de 2014, a primeira edição do 

“Prêmio Internacional CGLU - Cidade do México - Agenda 21 da Cultura”, organizado pela 

Rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), a mais importante organização internacional 

de governos locais do mundo, e pelo governo da Cidade do México.

prêMio da hora do planeta eM vanCoUver – 
Canadá

data: 25 a 30/03/2014

evento: Final do Desafio das Cidades World Wildlife Fund (WWF) - Hora do Planeta.

objetivo: Receber o prêmio que Belo Horizonte ganhou como a Capital Nacional 

da Hora do Planeta. Pela primeira vez o Brasil participou desta disputa e apresentou 

projetos de oito capitais que tinham como objetivo amenizar os efeitos das mudanças 

climáticas.

2014
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Convite da fUndação ford para apresentar 
eXperiênCias de inClUsão soCial 
nova iorqUe – estados Unidos

data: 27/02/2014

evento: Changing the Conversation on Growth: Going Inclusive  (Mudando a Conversa 

sobre o Crescimento: Sendo Inclusivos).

objetivo: Apresentar a experiência de Belo Horizonte na Plenária: “Cidades como 

Atores do Crescimento Inclusivo”. Líderes de governos, entidades filantrópicas, o setor 

privado e a sociedade civil se reuniram na Fundação Ford para o segundo de uma 

série de diálogos globais sobre como nações e cidades do mundo podem combater a 

desigualdade social. Convite foi feito pela OCDE.

prêMio de inovação eM ppps  eM
nova iorqUe - estados Unidos

oUtUbro de 2013

A Parceria Público Privada desenvolvida pela Prefeitura de Belo Horizonte na área 

da Educação foi considerada um dos 100 projetos mais inovadores do mundo. Este 

prêmio foi promovido pelo jornal Financial Times e pelo Citigroup, em colaboração 

com o Instituto Européen d’Administration des Affaires (Insead), e tem como objetivo 

descobrir e promover as ideias, invenções e inovações mais engenhosas que ajudam 

cidades a estabelecer centros de criatividade e progresso.

2013
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Convite da oCde eM Marselha – frança

data: 04 a 06/12/2013

evento: 5ª Reunião de Prefeitos e Ministros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).

objetivo: Discutir as formas como os governos nacionais e de cidades podem se unir 

para trabalhar pela promoção do desenvolvimento e do bem-estar.

O evento, que reuniu prefeitos e ministros de cerca de 40 países, focou em debater 

as diferentes maneiras de fomentar o desenvolvimento e a melhoria na qualidade de 

vida local. O Prefeito Marcio Lacerda foi o único líder brasileiro presente nesta ocasião e 

apresentou exemplos de políticas públicas promovidas em Belo Horizonte. 

defesa Civil preMiada pela onU eM genebra 
na sUiça

Maio de 2013

O conjunto de ações conduzido pela Prefeitura de Belo Horizonte para reduzir riscos de 

desastres naturais foi vencedor do prêmio Sasakawa 2013, da Organização das Nações 

Unidas (ONU). O prêmio tem como como lema “A Defesa Civil Somos Todos Nós”, e 

reúne trabalhos de prevenção, preparação e recuperação de áreas a fim de evitar ou 

minimizar desastres naturais.
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bogotá – ColoMbia 

data: 25 a 28/03/2010

objetivo: Conhecer o sistema de BRT da capital colombiana a convite do prefeito 

Enrique Peñalosa 

2010
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destaques
nacionais

Melhor Capital do brasil

Por três vezes consecutivas, Belo Horizonte foi apontada como melhor capital do Brasil. 

A constatação é do mais completo ranking de avaliação de cidades do país, levando em 

consideração 77 questões, produzido pela empresa de consultoria Delta Economics & 

Finance. No último ranking, de novembro de 2016, a capital mineira foi eleita a melhor 

capital brasileira e a segunda melhor cidade no Brasil, resultados alcançados também 

em 2014 e 2015.

prêMio lúCio Costa de Mobilidade, 
saneaMento e habitação

As ações desenvolvidas em Belo Horizonte nas áreas de Mobilidade, Saneamento e 

Habitação foram reconhecidas pela Câmara dos Deputados com a entrega, ao prefeito 

Marcio Lacerda, do prêmio Lúcio Costa. Criado em 2015, o prêmio homenageia pessoas 

e instituições que contribuem com políticas para melhorar a qualidade de vida das 

cidades brasileiras.
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Cidade efiCiente

A capital mineira ficou no topo do Ranking de Eficiência de Municípios – Folha elaborado 

pelo jornal Folha de S. Paulo, em parceria com o Instituto Datafolha, sobre a eficiência 

dos municípios brasileiros. Considerando-se as cidades brasileiras com mais de 1 milhão 

de habitantes, Belo Horizonte figura no ranking como a mais eficiente.

segUrança no trânsito

A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu o prêmio Governarte, concedido pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), na categoria “Segurança no Trânsito em Ação”, 

com o projeto “Mobicentro - Segurança para o Pedestre e Prioridade para o Transporte 

Coletivo na Área Central”. O Prêmio Governarte é concedido anualmente pelo BID.

prefeito aMigo da Criança 2016

Belo Horizonte conquistou nas últimas duas gestões o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, 

concedido pela Fundação Abrinq. Em 2012, foi uma das 9 cidades entre 1500 inscritas 

a receber o Prêmio “Destaque Nacional”. Neste ano, foi uma das 6, sendo a única capital.

beM-estar Urbano

Belo Horizonte tem o melhor índice de bem-estar urbano entre as capitais com mais de 

dois milhões de habitantes. O resultado foi divulgado em setembro de 2016 pelo INCT 

Observatório das Metrópoles, para oferecer mais um instrumento para formulação de 

políticas públicas. No ranking geral, Belo Horizonte ficou em quarto lugar. 
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Cidade líder eM Meio aMbiente

Belo Horizonte foi eleita pelo segundo ano consecutivo no evento Connected Smart 

Cities como a cidade líder em Meio Ambiente no Brasil e ficou em 5º lugar geral entre 

as cidades mais inteligentes. A premiação analisa 11 setores das cidades a partir de mais 

de 70 indicadores, como mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia, saúde, 

educação, economia e segurança.

prêMio nestlé

A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu, em 2016, pelo segundo ano consecutivo, 

o Prêmio Nacional Nutrir nas Escolas, que reconhece projetos e ações de educação 

alimentar para crianças e adolescentes nas redes municipais. Entre as cidades escolhidas 

pela Fundação Nestlé, Belo Horizonte conquistou mais uma vez o prêmio na categoria 

Nutricionista.

três vezes Capital brasileira da hora do 
planeta

Belo Horizonte foi eleita pelo segundo ano consecutivo no evento Connected Smart 

Cities como a cidade líder em Meio Ambiente no Brasil e ficou em 5º lugar geral entre 

as cidades mais inteligentes. A premiação analisa 11 setores das cidades a partir de mais 

de 70 indicadores, como mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia, saúde, 

educação, economia e segurança.
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CoMpetitividade tUrístiCa

Belo Horizonte foi elevada, em 2015, ao ranking dos cinco destinos do país com maior 

competitividade turística. A capital atingiu 79 pontos, acima da média das capitais 

brasileiras (68,6) e do Brasil (60) na avaliação do Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional, realizado pelo Ministério do Turismo em 2015.  

reCeber beM

Belo Horizonte é uma das cidades brasileiras que mais recebe eventos internacionais, 

conforme estudo divulgado pela International Congress & Convention Association 

(ICCA). A capital mineira está em quinto lugar segundo o ranking da ICCA de 2015, a 

sua melhor posição histórica. Belo Horizonte superou inclusive cidades litorâneas, como 

Salvador, Recife e Fortaleza.

inovação eM deMoCraCia partiCipativa

O Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA), lançado pela PBH em 2014, 

venceu, na categoria “Inovação em Democracia Participativa”, o 1º Prêmio Boas Práticas de 

Orçamento Participativo na Gestão Pública, da Rede Brasileira de Orçamento Participativo.  

O OPCA envolveu, em suas duas edições, cerca de 30 mil alunos de 43 escolas.

Capital do transporte sUstentável

Belo Horizonte recebeu o Prêmio Transporte Sustentável 2015 (Sustainable Transport Award 

- STA 2015), do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, em reconhecimento 

a experiências bem-sucedidas na área de transporte e mobilidade urbana.
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qUalidade eM transporte e trânsito

A BHTrans, empresa de transporte público de Belo Horizonte, foi a vencedora do Prêmio 

ANTP de Qualidade 2015 da Associação Nacional de Transportes Públicos. A empresa 

ganhou o Troféu Ouro na categoria Órgãos Gestores de Transporte e Trânsito. Na edição 

anterior, 2011/2013, a BHTrans foi contemplada com o Troféu Prata na mesma categoria.

teCnologia Cidadã

O BH Resolve Mobile foi o primeiro aplicativo brasileiro a ser premiado na categoria 

“Desenvolvimento Mobile App” no Prêmio Geospacial América Latina para a Inovação. 

Integrado ao Sistema de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de Belo Horizonte 

(SACWEB), o aplicativo foi desenvolvido pela Prodabel, em parceria com a Secretaria 

Municipal Adjunta de Modernização.

saúde bUCal preMiada

Belo Horizonte conquistou o primeiro lugar na categoria qualidade em atendimento 

odontológico do Prêmio Brasil Sorridente 2015. O prêmio é uma iniciativa do Conselho 

Federal de Odontologia (CFO), em parceria com o Ministério da Saúde, e é concedido 

a municípios que se destacam na implantação e na efetivação de políticas públicas de 

saúde bucal.
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sUstentabilidade ganha prêMio naCional

A Prefeitura de Belo Horizonte conquistou três prêmios no evento Connected Smart 

Cities – Cidades Inteligentes no Brasil, realizado em São Paulo. A capital mineira ficou em 

primeiro lugar no segmento de Meio Ambiente, foi a segunda colocada em Governança 

e também conquistou o 3º lugar no ranking geral.

Cidade seM analfabetisMo

Belo Horizonte é um Município Livre do Analfabetismo. O certificado é conferido pelo 

Ministério da Educação (MEC) às cidades que alcançam mais de 96% de alfabetização 

da população acima de 15 anos e foi entregue à capital mineira em setembro de 2014.  

referênCia na iMplantação de ppps

Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira a construir escolas por meio de Parceria 

Público-Privada e por isso a Prefeitura foi selecionada como finalista regional da 

América Latina do prêmio Citi Ingenuity Awards 2013, da revista britânica Financial 

Times. O projeto foi também considerado um dos cem mais inovadores do mundo pela 

publicação internacional Infrastructure 100.
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redUção históriCa na Mortalidade infantil

Em 2014, Belo Horizonte conseguiu um resultado histórico na área da saúde: reduzir a 

mortalidade infantil para um dígito. Em 2005, a taxa era 14,36 óbitos por mil nascidos 

vivos e, em 2014, o município chegou a 9,7 óbitos por mil nascidos vivos. Com isso, 

o Município superou a meta fixada pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM).

Melhor para investir eM negóCios

Belo Horizonte é a segunda melhor cidade do Brasil, com população acima de dois 

milhões de habitantes, para investir em negócios. O levantamento, realizado pela 

empresa de consultoria paulista Urban System, foi publicado na edição de abril de 2014 

da Revista Exame e avaliou as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes no que 

se refere a investimentos em negócios. 

Cidade verde

Belo Horizonte foi considerada exemplo para a América Latina por incentivar agricultura 

urbana e a única cidade brasileira citada em estudo realizado em 2013 pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). A pesquisa foi realizada para 

avaliar o estado da agricultura urbana e periurbana (UPA) na América Latina e no Caribe.
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Melhor idh

A capital mineira é a cidade com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

entre as metrópoles com mais de 2 milhões de habitantes, segundo a ONU. Estudo 

divulgado em 2013, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

do IPEA, colocou Belo Horizonte, que aparece na faixa IDH muito alto, entre as melhores 

cidades do Brasil para se viver.

destaqUe no saneaMento

Belo Horizonte foi apontada como a 3ª melhor capital do país em condições de 

saneamento básico, segundo estudo do Instituto Trata Brasil, de São Paulo, divulgado em 

2013.  A avaliação foi baseada no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

Básico do Ministério das Cidades. Foram considerados índices como percentual de água 

tratada e de coleta de esgoto.

qUalidade de vida para idosos

Belo Horizonte é a melhor metrópole brasileira, entre as cidades com mais de 2 milhões 

de habitantes, para se viver depois da aposentadoria. A constatação da qualidade de 

vida para os idosos na capital mineira foi apresentada em estudo da empresa Urban 

Systems. A pesquisa, divulgada em 2013, fez uma análise de aspectos econômicos, 

demográficos e de qualidade de vida.
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desenvolviMento soCial eM alta

Belo Horizonte foi considerada, em estudo da Fundação Getúlio Vargas divulgado 

em dezembro de 2012, a segunda melhor capital do Brasil para se viver do ponto de 

vista do desenvolvimento social. Em todas as dimensões superou o resultado estadual 

e a média nacional. O resultado é baseado em dados do ISDM (Indicador Social de 

Desenvolvimento dos Municípios).

destaqUe na saúde

Belo Horizonte apresentou o melhor índice de desempenho do Sistema Único de 

Saúde (SUS), entre cidades com população superior a 2 milhões de habitantes, segundo 

pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. O índice apresenta pontuação que varia de zero 

a dez e é baseado em 24 indicadores de saúde.



www.pbh.gov.br


