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O que é o Programa de Trabalho 
de Planejamento Unificado?
O  UPWP programa o orçamento para as atividades anuais da 
Organização de Planejamento Metropolitano (MPO) da Região de 
Boston:

• Principais atividades da MPO

• Novos estudos

• Assistência técnica

O que o UPWP ajuda a MPO a 
realizar?
O UPWP apoia várias atividades:

• Coleta de dados sobre o sistema de transporte, novas 
tecnologias, regulamentações e preferências do usuário da 
região de Boston

• Identifica as necessidades dos usuários do sistema de 
transporte 

• Desenvolve conceitos de projetos para melhorar os corredores 
rodoviários, cruzamentos, instalações para pedestres e 
bicicletas, e sistemas de trânsito com o objetivo de criar 
comunidades que sejam seguras, acessíveis, percorríveis, 
cicláveis e resilientes

• Antecipa tendências que moldam o setor de transporte para 
ajudar a MPO a entender melhor as relações entre transporte 
e outras questões de planejamento, como uso da terra e 
mudanças climáticas

Estamos sempre em busca de ideias e sugestões. Proponha um 
estudo e conte-nos o seu problema ou ideia.

O que é uma MPO?
MPOs, ou organizações de planejamento 
metropolitano, são entidades de planejamento 
regional exigidas pelo governo federal que 
envolvem representantes do governo, políticos 
eleitos, agências de transporte, residentes e 
outras partes interessadas em um processo 
público colaborativo e transparente para

• Desenvolver uma visão no Plano 
de Transporte de Longo Alcance 
para o transporte multimodal na 
região

• Distribuir fundos federais para 
projetos de construção civil 
que apoiem a visão por meio 
do Programa de Melhoria de 
Transporte 

• Realizar o planejamento do 
transporte multimodal em escala 
regional por meio do Programa 
de Trabalho de Planejamento 
Unificado 

https://www.bostonmpo.org/upwp
https://www.bostonmpo.org/mpo
https://www.bostonmpo.org/mpo
https://www.bostonmpo.org/mpo
https://www.bostonmpo.org/upwp
https://www.bostonmpo.org/assist
https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/lrtp
https://www.bostonmpo.org/upwp
https://www.bostonmpo.org/tip


Visão da MPO 
da região de 
Boston
A MPO da Região de Boston 
prevê um sistema de 
transporte moderno e bem 
mantido que suporta uma 
região sustentável, saudável, 
habitável e economicamente 
vibrante. Para alcançar essa 
visão, o sistema de transporte 
deve ser seguro e resiliente; 
incorporar tecnologias 
emergentes; e fornecer 
acesso equitativo, excelente 
mobilidade e variadas opções 
de transporte. 

Quais são alguns dos estudos recentes financiados pelo UPWP?

Os estudos anteriores estão disponíveis em nosso Arquivo de Publicações.

Guia de prioridade de sinais de trânsito Estudo de corredor prioritário da rota 16, 
Chelsea e  Everett, Massachusetts

Guia de operação de um programa de 
transporte comunitário de sucesso

Banco de dados interativo da avaliação 
do relatório de pedestres

https://www.bostonmpo.org/recent_studies
https://www.bostonmpo.org/tsp-guidebook
https://www.bostonmpo.org/2019-priority-corridors
https://www.bostonmpo.org/2019-priority-corridors
https://www.bostonmpo.org/data/calendar/pdfs/2020/MPO_0806_Operating_A_Successful_Shuttle_Guidebook.pdf
https://www.bostonmpo.org/maploc/www/apps/pedReportCard/index.html


Como a MPO pode ajudar com assistência técnica?
Nossa equipe de planejadores e engenheiros em transporte tem experiência em uma ampla variedade de tópicos de transporte, e 
pode oferecer assistência técnica para lidar com várias questões de transporte, como operações de tráfego, acesso de bicicletas e 
pedestres, habitabilidade, estacionamento, planejamento de serviços de trânsito e locais para pontos de ônibus. 

Assistência técnica para transporte comunitário: Os funcionários 
podem fornecer recomendações aos municípios, desde acalmia do 
tráfego e redesenho de interseções até circulação de pedestres e 
acomodações para bicicletas. Para obter mais informações, entre em 
contato com Mark Abbott em 857.702.3641 ou  mabbott@ctps.org.

Assistência técnica de planejamento de serviço de trânsito regional: 
Autoridades regionais de trânsito, associações de gestão de 
transporte, subregiões do Conselho de Planejamento da Área 
Metropolitana e municípios podem receber recomendações 
para melhorar o número de passageiros, otimizar rotas e tornar o 
serviço de trânsito mais econômico. Para obter mais informações, 
entre em contato com Paul Christner em 857.702.3707 ou 
pchristner@ctps.org.

Estudos com grandes escopos ou relevância regional podem ser considerados estudos discretos no UPWP. 

mailto:mabbott%40ctps.org?subject=
https://www.mapc.org/get-involved/subregions/
https://www.mapc.org/get-involved/subregions/
mailto:pchristner%40ctps.org?subject=


Como o UPWP é desenvolvido? 
O Comitê do UPWP, um subcomitê do conselho da MPO, 
supervisiona o processo de desenvolvimento, seleciona estudos 
e convida o público a enviar feedbacks antes que o plano seja 
finalizado. O desenvolvimento do UPWP ocorre a cada ano:

A equipe da MPO reúne ideias sobre 
possíveis estudos dos municípios 
membros, defensores e do público.

SETEMBRO 
A JANEIRO

O Comitê do UPWP seleciona estudos 
com base em fatores como relevância 
regional, vínculos com outras pesquisas 
apoiadas pela MPO, praticidade, 
enraizamento nos valores da MPO e 
financiamento disponível.

JANEIRO 
A MARÇO

A equipe da MPO e o Comitê do UPWP 
incorporam os comentários dos membros 
da MPO, municípios, Conselho Consultivo de 
Transporte Regional e do público, e chegam 
a um acordo sobre uma lista final de estudos 
distintos para financiamento federal.

ABRIL

A MPO recebe aprovação do UPWP de 
parceiros federais.

FIM DO 
VERÃO

O conselho da MPO endossa o 
documento.

JUNHO 
A JULHO

Funcionários da MPO começam a realizar 
os estudos programados no UPWP.

OUTUBRO

A MPO recebe comentários públicos 
sobre o documento preliminar contendo 
estudos discretos e outras prioridades 
orçamentárias da MPO.

MAIO A 
JUNHO

https://www.bostonmpo.org/mpo_membership


Como posso 
participar?
Forneça feedback sobre a lista 
de estudos propostos: Dê a sua 
opinião durante os períodos de 
desenvolvimento do plano e de 
comentários públicos.

Publique um 
comentário no 
formulário de 

comentários no site 
da MPO.

EN
VI

E U
M COMENTÁRIO

A equipe da 
MPO participa 

regularmente de eventos 
de divulgação. Verifique 
o calendário de reuniões
da MPO para encontrar

um evento que seja 
conveniente para 

você. 

CO
NV

ER
SE C

OM A EQUIPE

Inscreva-se na lista de 
e-mails da MPO e siga a

gente no Twitter, Instagram, 
Facebook, YouTube, e 

LinkedIn em 
@BostonRegionMPO.

FIQUE ATUALIZADO

Observe a MPO em 
ação e expresse suas 

opiniões nas reuniões do 
comitê e do conselho da MPO. 

Encontre avisos de reuniões 
no calendário de reuniões 

da MPO.

PA
RT

ICI
PE D

E UMA REUNIÃO DA MPO OU DO COM
ITÊ

DO UPW
P

Entre em contato com Kate 
White, Coordenadora de 
Divulgação Pública, em  

kwhite@ctps.org ou  
857.702.3658, se quiser que a 

equipe da MPO visite ou participe 
de sua reunião para discutir 

questões de transporte que são 
importantes para você.

CONVIDE A GENTE

O Conselho Consultivo 
de Transporte Regional, um 

membro votante da MPO, é um 
órgão independente que traz pontos 
de vista públicos e conselhos sobre 

política e planejamento de transporte 
para a MPO. Entre em contato com Matt 

Archer, Planejador de Transporte, em  
marcher@ctps.org ou 

857.702.3708, para saber mais 
sobre como se tornar um 

membro.

JUNTE-SE AO CONSELHO CONSULTIVO

Srilekha Murthy
Gerente do Programa de Trabalho de Planejamento Unificado 
smurthy@ctps.org 
857.702.3705

https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/subscribe
https://www.bostonmpo.org/subscribe
https://twitter.com/bostonregionmpo?lang=en
https://www.instagram.com/bostonregionmpo/
https://www.facebook.com/bostonregionmpo/?ref=py_c
https://www.youtube.com/channel/UCw6XrWswjfySVHwR2QGZIHQ
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHiCCT0xqVP2AAAAXPFRSWweNfWZXT_rP5tHR5azSSvrfM7HCqusP1Do1XJYTSVK5yvalv7S6X7FZbrEeV7QD1Im7pGfbGVF4cs48dgNut-wiFiwxlHU6wPoAGc8vwTXRmz5Ac=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fboston-region-metropolitan-planning-organization-mpo-%2F
https://www.bostonmpo.org/calendar/month
https://www.bostonmpo.org/calendar/month
mailto:kwhite%40ctps.org?subject=
https://www.bostonmpo.org/rtac
https://www.bostonmpo.org/rtac
mailto:marcher%40ctps.org?subject=
mailto:smurthy%40ctps.org?subject=
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHiCCT0xqVP2AAAAXPFRSWweNfWZXT_rP5tHR5azSSvrfM7HCqusP1Do1XJYTSVK5yvalv7S6X7FZbrEeV7QD1Im7pGfbGVF4cs48dgNut-wiFiwxlHU6wPoAGc8vwTXRmz5Ac=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fboston-region-metropolitan-planning-organization-mpo-%2F
https://twitter.com/bostonregionmpo?lang=en
https://www.facebook.com/bostonregionmpo/?ref=py_c
https://www.instagram.com/bostonregionmpo/
https://www.youtube.com/channel/UCw6XrWswjfySVHwR2QGZIHQ


Bem-Vindo.
YVocê está convidado a participar de nosso processo de planejamento de transporte, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade 
(incluindo proficiência limitada em inglês), religião, credo, gênero, ancestralidade, etnia, deficiência, idade, sexo, orientação sexual, identidade 
ou expressão de gênero, status de veterano ou histórico. Leia nosso aviso completo sobre direitos e proteções em  www. bostonmpo.org/mpo_
non_discrimination.

Para solicitar acomodações especiais ou se precisar dessas informações em outro idioma, entre em contato com a MPO em 857.702.3700 (voz), 
617.570.9193 (TTY) ou civilrights@ctps.org (aguarde 14 dias). 

ESPAÑOL (SPANISH)

Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

简体中文 (SIMPLIFIED CHINESE)

如果需要使用其它语言了解信息，请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员，电话 857.702.3700.

繁體中文 (TRADITIONAL CHINESE)

如果需要使用其他語言瞭解資訊，請聯繫波士顿大都會規劃組織（Boston Region MPO）《民權法案》第六章專員，電話 857.702.3700.

KREYÒL AYISYEN (HAITIAN CREOLE)

Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

PORTUGUÊS (PORTUGUESE)

Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.

http://www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination
http://www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination
mailto:civilrights%40ctps.org?subject=



