
 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 
 
 
A FPCUB foi recebida, na passada terça-feira, dia 7 de Janeiro, pelo Senhor Secretário de 
Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro. 
 
Numa reunião de trabalho profícua e pautada por um espírito de abertura e cooperação, a 
FPCUB apresentou ao Senhor Secretário de Estado a sua atividade enquanto associação de 
defesa do ambiente e, em particular, o seu fundamental papel na promoção da utilização da 
bicicleta e da mobilidade sustentável. A FPCUB transmitiu as suas posições públicas, 
nomeadamente, sobre documentos fundamentais da estratégia de descarbonização e de 
promoção da mobilidade sustentável como o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
(RNC2050), o Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC2030), o Portugal Ciclável 2030 e a 
Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável (ENMAC 2030). 
 
A FPCUB apresentou e reiterou o importante papel que o projeto EuroVelo pode desempenhar 
para o desenvolvimento do cicloturismo no País e para a estruturação de uma verdadeira e 
devidamente hierarquizada Rede Nacional de Infraestruturas Cicláveis. O Senhor Secretário de 
Estado saudou a visão do ambicioso projeto Europeu, endereçando o respetivo 
desenvolvimento técnico enquadrado no âmbito da ENMAC 2030. 
 
A FPCUB registou a confirmação do compromisso do Senhor Secretário de Estado quanto à 
conclusão da componente “Pedonal” da Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa até ao final 
do primeiro semestre de 2020 conforme ficou previsto na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 131/2019. O Senhor Secretário de Estado deu, também, nota de que as modificações 
necessárias aos navios da Transtejo e Soflusa para aumentar a capacidade de transporte de 
bicicletas, estão em curso, dando cumprimento ao compromisso assumido pelo Governo em 
reunião com a FPCUB em julho de 2019. Além disso, pese embora o concurso para 
fornecimento de navios tenha sido anulado por falta de resposta dos concorrentes aos 
requisitos mínimos do caderno de encargos, foi avançada a garantia de que será lançado novo 
concurso revisto, muito em breve, não comprometendo a exigência de capacidade de 
transporte de 20 bicicletas por navio. 
 
Finalmente, a FPCUB reafirma a disponibilidade transmitida ao Senhor Secretário de Estado 
para continuar a trabalhar com as todas as cidades, entidades públicas e privadas na promoção 
de uma mobilidade ativa e sustentável. Um bom exemplo de cooperação pela mobilidade em 
bicicleta, tem sido o caso da cidade de Lisboa, a qual, conquistou agora o título de Capital 
Verde 2020 tornando-se a primeira Capital Verde de toda a região sul da Europa. 
 
FPCUB, 10 de Janeiro de 2020 
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