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Resumo das alterações da Política de impacto díspar e ônus 
desproporcional da MBTA (“Política DI/DB”) e do Plano de 
Engajamento Público (“PEP”) 
 

O que é a Política DI/DB? 

Quando a MBTA propõe alterações de tarifa ou alterações significativas no serviço, o governo 

federal exige que a MBTA faça uma análise de equidade. Faz parte desta política o nível de 

alterações de serviço que exigiriam uma análise e a forma como conduziremos a análise e 

envolveremos o público. A política detalha a forma como medimos se as alterações propostas 

terão um efeito injusto sobre passageiros minoritários e/ou de baixa renda. A Política DI/DB: 

• Define a “alteração significativa de serviços” para identificar a necessidade de uma 

análise de equidade e diz que há necessidade de análise para todas as alterações de 

tarifas propostas. 

• Define os “efeitos adversos” para identificar como mediremos os impactos de uma 

alteração significativa de serviços para os passageiros minoritários e de baixa renda.  

A MBTA está propondo alterações na política e deseja receber seu feedback. Uma cópia do 

rascunho da política pode ser acessada em [insert weblink]. Há versões traduzidas desta 

política em espanhol, português, chinês, vietnamita e russo, e traduções de outras línguas 

podem ser fornecidas mediante solicitação. 

Como a MBTA administra a Política DI/DB? 

•  Para cada análise de equidade, perguntamos:  

a. Análise de equidade de serviços: Os passageiros minoritários e/ou de baixa 

renda sofrerão mais impacto com a alteração significativa de serviços proposta? 

b. Análise de equidade de tarifas: Os passageiros minoritários e/ou de baixa renda 

sofrerão mais impacto com a alteração de tarifa proposta? 

• Se a alteração tiver mais impacto sobre os passageiros minoritários, isso é chamado de 

descoberta de impacto díspar e a MBTA deve explicar a necessidade da alteração e 

mostrar que não há alternativas eficazes.  

• Se a alteração sobrecarregar mais os passageiros de baixa renda, isso é chamado de 

descoberta de ônus desproporcional e a MBTA deve considerar medidas de mitigação e 

quaisquer alternativas menos discriminatórias que possam estar disponíveis antes de 

avançar com a alteração proposta. 

• A MBTA se envolverá com o público durante todo o processo para garantir que os 

benefícios das alterações propostas superem quaisquer possíveis desvantagens. 

Quais alterações são propostas para a Política DI/DB?  

1. Renomeie o documento “Política de equidade de alteração de serviços e tarifa” para 

demonstrar mais claramente o propósito da política e melhorar a compreensão. 

2. Redefinir a “alteração significativa de serviços” para levar em conta os efeitos em toda a 

rede e esclarecer quando as alterações e interrupções de serviços não exigem uma análise 

de equidade de serviços.  
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3. Melhorar a metodologia de análise de equidade de serviços para que possamos considerar 

mais passageiros de baixa renda e ter resultados mais confiáveis.  

4. Indique as circunstâncias que exigem uma análise de equidade de tarifas e quais 

alterações de tarifas estão isentas. 

5. Descreva o engajamento público e o processo de aprovação dos serviços: Os Conselho de 

Administração necessário para qualquer alteração significativa de serviços ou alteração de 

tarifas.  

O que é o Plano de Engajamento Público (PEP)? 

O PEP detalha os tipos de processos, projetos e decisões que o público pode influenciar por 

meio do engajamento e da nossa responsabilidade nesses processos. O PEP foi amplamente 

projetado para ajudar a moldar uma relação inclusiva entre a MBTA e nossa diversificada base 

de passageiros.  

Uma cópia do rascunho do PEP pode ser acessada em [insert weblink]. Há versões traduzidas 

desta política em espanhol, português, chinês, vietnamita e russo, e traduções de outras 

línguas podem ser fornecidas mediante solicitação. 

Quais alterações são propostas ao Plano de Engajamento Público? 

As principais revisões do PEP são as seguintes: 

1. Atualização da seção “História da MBTA” com informações atuais sobre o Conselho de 

Administração da MBTA. 

2. Princípios orientadores esclarecidos na seção “Princípios orientadores para o engajamento 

público”, como, por exemplo, especificar “equidade” em nossas estratégias de engajamento 

para alcançar comunidades diversificadas. 

3. Adicionadas “Reuniões comunitárias” como um tipo comum de engajamento na seção 

“Eventos e Engajamento da Comunidade”. 

4. A seção “Engajamento público virtual” foi expandida e apresenta detalhes sobre o aumento 

do uso de estratégias de engajamento público virtual pela MBTA após a pandemia da 

COVID-19.  

5. A seção expandida sobre “Acessibilidade e engajamento público” apresenta informações 

sobre reuniões públicas acessíveis. 

6. Foi usada uma linguagem mais clara para coletar e considerar comentários públicos antes 

de um aumento de tarifa (consulte a seção sobre “Engajamento público em relação às 

alterações de tarifas”) ou grandes reduções de serviços (consulte a seção sobre 

“Engajamento público em relação ao planejamento e alterações dos serviços”).  

Como posso enviar feedback sobre alterações propostas à política DI/DB e 

ao PEP? 

O período de comentários públicos estará aberto até a meia-noite de sexta-feira, 14 de abril. 

Incentivamos o público a enviar comentários sobre as alterações descritas acima. Os 

comentários serão aceitos durante nossos eventos públicos e por correio postal, telefone e e-

mail.  

Reuniões Públicas 
Estamos organizando reuniões públicos em março para compartilhar as mudanças propostas 

com você, responder suas perguntas e ouvir seus comentários. 
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Terça-feira, 21 de março de 2023 às 18h 

Localização: State Transportation Building, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116 (híbrido via 

Zoom) 

Intérpretes de chinês e espanhol serão fornecidos para esta reunião. 

Quarta-feira, 22 de março de 2023 às 18h 

Localização: QARI, 275 Hancock St, Suite 202, Quincy, MA 02171 

Intérprete chinês será fornecido para esta reunião. 

Terça-feira, 28 de março de 2023 às 18h 

Localização: La Collaborativa, 318 Broadway, Chelsea, MA 02150 

Intérprete de espanhol será fornecido para esta reunião. 

 

Acomodações de acessibilidade e serviços linguísticos adicionais podem ser fornecidos 

mediante solicitação, conforme disponível. 

Saiba mais sobre as mudanças e formas de fornecer fornecer a sua opinião em 

mbta.com/draftpolicies 
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