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OS FACTOS 

• Circular de bicicleta nas nossas cidades, nomeadamente, em Lisboa, 
continua a ser uma atividade difícil e arriscada. Na esmagadora 
maioria dos percursos, ainda não existem condições mínimas para 
uma circulação em segurança. Arrisca-se a vida. 

• A bicicleta e o utilizador ainda são considerados como “corpos 
estranhos” na cidade. Pouco está pensado para viabilizar este modo 
de transporte. A rede de vias específicas é descontínua e, na maioria 
das restantes vias, não existe sinalização, o desenho do espaço 
público não protege os utilizadores de bicicleta e os equipamentos 
para parqueamento são escassos, mal executados e mal mantidos. A 
bicicleta continua a ter uma presença pouco mais do que simbólica. 

• Altos responsáveis políticos da Câmara Municipal de Lisboa têm 
afirmado reconhecer o papel da bicicleta e têm sido, nos anos mais 
recentes, tomadas medidas tendentes a viabilizar o seu uso. 
Contudo, a rede de vias cicláveis da cidade da Lisboa continua a ter 
uma cobertura reduzida, demasiadas descontinuidades e pontos de 
quebra, e estados de manutenção muito variáveis. 

• Está mais do que demonstrado que a topografia da cidade de Lisboa 
em nada impede o uso da bicicleta. Continuar a falar da “Lisboa das 
colinas” é apenas alimentar mitos e ideias feitas. A Lisboa de hoje é 
composta por vastíssimas áreas planas. A título de exemplo, repare-
se que deslocações entre o Lumiar e o Saldanha, entre Benfica e o 
Areeiro ou entre Belém e o Parque das Nações se fazem em 
percursos planos. Para além disso, as características das bicicletas 
modernas desmultiplicam enormemente o esforço humano, ou 
podem mesmo ter assistência de um motor elétrico, potenciando o 
seu uso regular.  
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• A bicicleta tem um elevado potencial como modo de transporte 
complementar (intermodal) ao transporte público coletivo (comboio, 
metro, barco, autocarro). No entanto, o seu transporte no interior 
dos veículos de transporte público é muitas vezes proibido ou 
demasiado caro, facto que inibe o seu uso. 

• O interesse pelo uso da bicicleta tem aumentado muito 
significativamente em Portugal. Cada vez mais cidadãos 
redescobrem o prazer e as vantagens da bicicleta. As vendas de 
bicicletas confirmam-no. No entanto, as suas expectativas são 
frustradas dadas as condições muito limitadas para o seu uso, quer 
como forma de lazer e desporto, quer como modo de deslocação 
alternativo. 

• Este aumento do interesse pela bicicleta em Portugal corresponde a 
fenómeno idêntico noutros países economicamente e socialmente 
desenvolvidos. Aqui, têm sido adotadas políticas públicas claramente 
orientadas para a promoção da bicicleta. Em Portugal, pouco se tem 
feito. 

• A bicicleta não vai, nem pretende, substituir por completo o 
automóvel, mas pode reduzir drasticamente a dependência deste. A 
criação de condições para o uso da bicicleta visa alargar a diversidade 
das opções dos cidadãos quanto às formas de deslocação. Com 
nítidas vantagens para as cidades e vilas de Portugal.  
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AS VANTAGENS DA BICICLETA 

• A bicicleta é adequada para a mobilidade individual. É fácil de usar e 
de parquear. Em percursos curtos ou médios resolve 
adequadamente as necessidades de deslocação individual na cidade 
(rapidez, flexibilidade, pouco esforço). 

• A bicicleta é amiga do ambiente. Não usa combustível, não polui o ar 
e não faz ruído. O aumento do seu uso em Lisboa é um contributo 
para a melhoria ambiental da cidade e para a descarbonização. 

• A bicicleta ocupa pouco espaço. Numa cidade com problemas de 
congestionamento e de qualificação do espaço público o uso da 
bicicleta é um trunfo importante.  

• O uso da bicicleta como modo de transporte alternativo regular pode 
contribuir para atenuar os problemas de tráfego em Lisboa, mesmo 
que usada por um número limitado de cidadãos (que deverá crescer 
se as condições o proporcionarem).  

• A bicicleta é economicamente acessível à maioria da população, 
sendo um modo de transporte inter-classes fomentador da 
integração social. 

• A bicicleta é um fator de promoção da saúde, através do estímulo ao 
exercício físico. É uma forma de desporto, de lazer e de evasão, 
importante para o equilíbrio físico e psicológico dos cidadãos. 

• A bicicleta é um fator de sensibilização e de educação ambiental, 
proporcionando um contacto estreito com a natureza. 

• A bicicleta está a ser descoberta como forma de turismo. A criação 
de condições e o desenho de percursos específicos pode contribuir 
para o desenvolvimento da atividade turística, nomeadamente em 
zonas economicamente menos desenvolvidas. 

• Andar de bicicleta proporciona prazer físico (se já se esqueceu, 
redescubra-o).  
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O QUE DEFENDEMOS 
para Lisboa e para resto do país 

• Adoção de uma atitude aberta e favorável à bicicleta por parte dos 
responsáveis pelo planeamento e gestão urbanística e dos sistemas 
de transporte a uma abordagem de acessibilidade universal em 
bicicleta: todas as vias são vias cicláveis. 

• Implementação prática de soluções que dotem a cidade de Lisboa 
com as condições de segurança e comodidade para o uso regular da 
bicicleta como forma alternativa de transporte:  

Ø Vias específicas para bicicletas nas vias de grande tráfego, 
incluindo, no caso de Lisboa, (1) a malha viária central da 
cidade e (2) um anel envolvente da cidade que ligue Parque 
das Nações – Olivais – Telheiras – Monsanto - Belém e que 
contemple o interior destes bairros. 

Ø Equipamento para parqueamento de bicicletas em toda a 
cidade, nomeadamente junto aos terminais de transporte 
público, junto a escolas e universidades e em alguns polos 
centrais da cidade, com características e manutenção 
adequadas, seguindo o manual disponibilizado pela FPCUB. 

Ø Sinalização específica que assinale as vias cicláveis e 
sensibilize, especialmente os automobilistas, para a presença 
de bicicletas e para o respeito pelo utilizador da bicicleta em 
todas as vias. 

• Criação de zonas especialmente destinadas ao uso da bicicleta como 
forma de lazer e desporto, nomeadamente em toda a zona ribeirinha 
de Lisboa (de Algés ao Parque das Nações), em Monsanto e noutras 
áreas apropriadas do ponto de vista ambiental.  
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• Eliminação de barreira ao transporte da bicicleta nos veículos de 
transporte público, ainda que, nalguns casos, com restrições nas 
horas de ponta. A atenção deverá ser especialmente focada no 
transporte ferroviário e fluvial de características suburbanas. 

• Ações de sensibilização da opinião pública que chamem a atenção 
para os benefícios que o uso de transportes alternativos ao 
automóvel trazem à cidade, nomeadamente a bicicleta, e que 
sustentem uma cultura urbana menos "automobilística”. 
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COMO NOS PROPOMOS ACTUAR 

• Vamos continuar a dar maior visibilidade e unidade aos esforços e às 
iniciativas que promovam o uso da bicicleta em Portugal. 

• Vamos manter as colaborações existentes e intensificar os contactos 
e a cooperação com os órgãos do poder público e com as empresas 
de quem depende a criação de condições alargadas para o uso da 
bicicleta. 

• Vamos apresentar propostas concretas de itinerários prioritários a 
equipar com vias cicláveis, bem como de alterações a fazer ao 
desenho do espaço público e às condições dos espaços de 
parqueamento de bicicletas. 

• Vamos intensificar a recolha e o intercâmbio de experiências bem 
sucedidas em Portugal e no estrangeiro na promoção da bicicleta e 
usá-las em benefício de todo o país, mobilizando o apoio de 
especialistas nacionais e estrangeiros com experiência na transição 
para cidades cicláveis. 

• Vamos promover a sensibilização da opinião pública e a redescoberta 
da bicicleta, nomeadamente através da realização de passeios 
regulares nas cidades portuguesas.   
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ALGUNS EXEMPLOS QUE NOS INSPIRAM 

Lisboa: Requalificação do espaço público no eixo-central (Av. Fontes Pereira de Melo, 
Saldanha e Av. República) com criação de vias cicláveis dedicadas. 

   
 

Lisboa: Sistema de bicicletas partilhadas “Gira”. 
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Edimburgo e Inverness, Escócia, Reino Unido: “Bike-box” e outras marcações 
rodoviárias, universalmente implementadas, que sensibilizam e alertam os 
automobilistas para a coexistência com a bicicleta em todas as vias. 
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York, Inglaterra, Reino Unido: Estacionamento para bicicletas, com barras em “U” 
invertido, resistentes à deformação e com recomendações de segurança. 

 
 

  



Manifesto Portugal Ciclável: 
Após 20 anos 

 

 
 
 
 
 

11 

Lucerna, Suiça: Sinalização de destinos em rotas cicláveis. 
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Londres, Inglaterra, Reino Unido: Plano em curso para criação de vias cicláveis de 
grande capacidade, chamadas “cycle superhighways”, cobrindo os principais eixos da 
cidade. 
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Trieste, Itália: Transporte de bicicletas em elétrico histórico. 

 
 
Nova Iorque, E.U.A.: Solução de transporte de bicicletas em autocarros urbanos sem 
prejudicar espaço no interior. 
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Melbourne, Austrália: Transporte de bicicletas em comboio suburbano.. 
 

 
 

 


