Informação
Semana Europeia da Mobilidade 2013 em Lisboa
“As Cidades para as Bicicletas são Cidades de Futuro”

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) saúda todas as
pessoas e entidades que aderiram a mais uma edição da “Semana Europeia da Mobilidade”,
este ano dedicada ao tema “Ar Limpo- Está nas tuas mãos”. A FPCUB tem organizado e
apoiado inúmeras iniciativas sobre a temática da utilização da bicicleta, com o objetivo de
continuar a sensibilizar a opinião pública e os decisores políticos (governo e administrações
central e local) para a necessidade de serem criadas cada vez mais condições para a sua
utilização como complemento aos transportes coletivos e ao andar a pé, em alternativa ao
uso massivo do automóvel.
A FPCUB foi pioneira em Portugal ao promover a vertente utilitária da bicicleta em
ambiente urbano, a par das suas congéneres europeias, e paralelamente às vertentes
recreativa, de lazer e desporto. Tem reivindicado a criação de infra-estruturas, ou de
soluções simples que as substituam, e que facilitem a escolha da bicicleta, nomeadamente
pela disponibilização de espaço público para a sua circulação mesmo que em situações de
partilha com outros utentes como peões e pessoas com mobilidade reduzida em cadeiras
de rodas, ou mesmo com veículos motorizados em vias onde a velocidade de circulação
permitida seja adequada a essa partilha. A redução da velocidade dos veículos e acalmia do
tráfego é uma questão essencial para a coabitação na via pública de veículos motorizados e
velocípedes sem motor, de forma a estar garantida a segurança rodoviária de todos.
A FPCUB congratula-se com alguns avanços verificados nos últimos anos, fruto das suas
iniciativas de sensibilização, nomeadamente junto de operadores de transportes públicos,
que têm vindo a permitir o transporte da bicicleta (gratuitamente). No entanto torna-se
necessário instalar estruturas móveis de baixo custo nas escadarias das estações e
apeadeiros para facilitar os acessos bem como alargar gradualmente os horários em que se
pode viajar com a bicicleta. Também muitos municípios têm vindo a criar algumas condições
para a circulação em bicicleta ou para o seu parqueamento. No entanto, são ainda esperadas
atitudes mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e de cidadania, de partilha das
cidades e respeito pela qualidade de vida bem como maior visibilidade de medidas
permanentes lançadas anualmente na Semana da Mobilidade.
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A FPCUB mantém a sua disponibilidade para auxiliar as autarquias e os diversos ministérios e
tutelas relacionadas com a bicicleta (ambiente, transportes, mobilidade, saúde, energia,
economia, desporto, juventude, cultura e turismo) a desenvolverem políticas e a
implementarem medidas e soluções integradas que contribuam de forma efectiva para a
utilização da bicicleta como uma mais valia para a mobilidade nas cidades, a exemplo de
muitos países da Europa.
Este ano, em Lisboa, a FPCUB irá dinamizar várias iniciativas, entre elas:


Dias 7, 14 e 21 - Curso de condução de bicicleta em meio urbano



Dias 16 a 21 – Atividades Bike Day”



Dia 18 – Entrega do Prémio Nacional de Mobilidade em Bicicleta



Dia 20 – Dia “De Bicicleta para o trabalho”



Dia 21 - Passeio “Lisboa Ciclável”



Dia 21 – Apoio ao passeio “Duas Margens Duas Rodas”



Dia 22 – Passeio “Bikes 4 Life”


Durante toda a Semana – Ação “De Bicicleta para a Escola e Universidade”
nas escolas e universidades: Escola Básica São Vicente de Telheiras, Escola
Secundária Virgílio Ferreira, Escola Secundária José Gomes Ferreira, Escola
Secundária Pedro Nunes, ISCTE-UTL.

Lisboa, 3 de Setembro de 2013
O Presidente da FPCUB

(José Manuel Caetano)

