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  Introdução
Cultura ciclista para um mundo plural 

#deBiclaContraCovid
19

usa a 
bicicleta

A linguagem é um instrumento que reflecte o mundo mas 
também uma ferramenta de poder que ajuda a perpetuar 
pensamentos e ideias. Utilizar uma linguagem inclusiva ajuda a 
construir uma sociedade mais justa e igualitária. O mundo é plural 
e é importante encontrarmos isto nas notícias relacionadas com as 
bicicletas e os seus utilizadores. 

A bicicleta é para todas e para todos. Mobilidade, trabalho, 
escola, lazer, desporto… para a infância, juventude, menos jovens 
e mais velhos. Todos! 

Este guia pretende ajudar a estabelecer as bases para a boa 
comunicação oral e gráfica das notícias sobre ciclistas e bicicletas.
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Beneficios da bicicleta
DISTANCIAMENTO FÍSICO 

MOBILIDADE ACTIVA 

NÃO POLUI

OCUPA POUCO ESPAÇO 

MENOS ENGARRAFAMENTOS

CUSTO REDUZIDO

A bicicleta é o modo de 
transporte individual mais 
eficiente para evitar o contágio 
pela Covid19 porque facilita o 
distanciamento físico e é fácil de 
desinfectar.

A bicicleta é geradora de saúde 
física e emocional. A OMS 
recomenda 30 minutos diários de 
exercício. Facilmente atingíveis 
nas deslocações de bicicleta.

A Covid19 teve mais impacto em 
áreas e em cidade poluídas. A 
qualidade do ar melhorou com o 
confinamento. As bicicletas 
produzem ZERO CO2 

Tanto em movimento como 
estacionada, a bicicleta necessita 
de pouco espaço público. Menos 
carros significa tráfego mais 
fluído. Permite o 
descongestionamento do 
transporte colectivo.

Se nos deslocarmos mais de 
bicicleta, as ruas têm menos 
carros e o espaço público liberto 
pode ser devolvido aos peões. 
Mais espaço para andar e para 
brincar!

Tanto a aquisição como a 
manutenção têm custos 
reduzidos, factores importantes 
em tempos de redução 
generalizada de rendimentos.
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Medidas a promover
Corredores de vias rápidas

Descrição: Vias preferencialmente segregadas e 
protegidas, tanto urbanas como interurbanas, com 
ligações directas a ciclovias já existentes. Segundo 
critérios de urbanismo sustentável, com possibilidade 
de consolidação uma vez analisado o seu impacto.

Argumentação: Incentivo à mobilidade activa, de 
bicicleta e a pé, de forma segura. A ideia é que todos 
os utilizadores da via pública se desloquem sentindo-se 
seguros, com espaço suficiente para não terem receio. 
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Ambiente mais saudável - Ruas mais seguras
Descrição: Cidades com mais Zonas de Emissões Reduzidas. 

·Estabelecer a fazer cumprir limites de 30km/h em toda a área urbana por sinalização e outros 
dispositivos estruturais como estreitamento da via nos cruzamentos e estacionamento alternado 
dum lado e doutro; 

·Programação dos semáforos de forma a privilegiarem a fluidez pedonal e em bicicleta por 
meio de corredores verdes, abolir os intermitentes e os botões dos accionáveis; 

·Implementar mais zonas de prioridade pedonal.

Argumentação: O ambiente envolvente deve ser o adequado para que todos os grupos de 
utilizadores do espaço e vias públicas realizem as respectivas deslocações com espaço suficiente 
e am segurança, sem receio.
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 Descrição: Alargamento e expansão das Zonas de Coexistência*.

*área da via pública especialmente concebida para 
utilização partilhada por peões e veículos, onde 
vigoram regras especiais de trânsito e sinalizada 
como tal..

Áreas onde os utilizadores mais vulneráveis podem utilizar 
toda a largura da via pública, onde as crianças podem 
brincar e jogar sem verem a segurança e comodidade 
comprometida pelos demais utentes. 
Zonas onde os veículos, motorizados e não motorizados, 
perdem a prioridade para os peões. 
Ruas onde a coexistência e o respeito mutuo são a regra, 
com redução do espaço ocupado por lugares de 
estacionamento, transformado em bancos e esplanadas, 
facilitando a salvaguarda das distâncias exigidas.

Argumentação: O espaço público deve ser redesenhado 
e pensado de forma a satisfazer as necessidade dos utilizadores 
mais vulneráveis tanto nas suas deslocações como no acesso aos 
destinos. Um novo paradigma inclusivo, numa plataforma única, 
sem divisões físicas nem obstáculos.
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Acesso ao sistemas de bicicletas partilhadas

Argumentação: Todas as pessoas deve ter acesso a 
uma bicicleta que lhe permita deslocar-se em 
segurança.

Descrição: Reabertura e alargamento dos serviços 
de bicicletas partilhadas e incentivos à sua 
utilização.

Descrição: Criação de lugares para bicicletas 
vigiados e seguros no interior dos parques 
consecionados.

Estacionamentos seguros e grátis

Argumentação: A dificuldade para deixar a bicicleta 
segura na via pública é uma razão apontada para 
não ser mais utilizada.
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Promoção do trabalho em mobilidade activa  a pé e de bicicleta 
Descrição: Todas as actividades 
económicas que possam fazer da 
bicicleta veículo de trabalho, devem a 
isso ser incentivadas.

Argumentação: Entregas de correio ou 
mercadorias compatíveis passam a ser feitas 
porta-a-porta sem criarem mais 
congestionamento. A velocidade média de 
bicicleta em cidade é superior à do automóvel.
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Comunicação pela imagem
·Formar equipas plurais na elaboração de projectos A verdadeira inclusão é poder contar com 
toda a gente. 

·Representar as minorias Incluir pessoas de diversas origens e evitar que sejam todas homens. 

·Incluir famílias e relações afectivas diversas Porque a parentalidade é hoje uma realidade muito 
variada… 

·Diversidade nos organismos de gestão Incluir pessoas com mobilidade reduzida e outras 
incapacidades. Nem todos somos magros e altos.



·Estereótipos de género Evitar agir de acordo com os preconceitos de género. 

·Evitar os estereótipos de nacionalidade ”Cada homem é uma raça”- Informe-se! 

·Não descriminar com base nas incapacidade ou deficiências Deixar de parte as atitudes 
paternalistas ou caritativas. 

·Tornar a comunicação acessível e universal Incluir legendagem, dobragem e descrição audio, 
texto em braile e outras formas que facilitem a compreensão da mensagem.
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Comunicação oral
·Usar termos genéricos mas neutros que não remetam para um 
grupo isolado mas que sejam claros. Coordenação em vez de 
“coordenadores”, Moradores em vez de “populares”. Utilizadores 
de bicicleta em vez de “ciclistas”- 

·Situações abstractas O condutor perdeu o controlo do carro e 
despistou-se em vez de “o carro despistou-se”. Os carros não 
atropelam, quem atropela são os condutores. O condutor circulava 
com demasiada velocidade para as condições da estrada em vez 
de “a chuva provocou o acidente”. 

·Não tomar o todo pela parte Muitos automobilistas não respeitam 
os limites de velocidade. Alguns utilizadores de bicicleta não 
respeitam o sinal STOP. 

·Ter sempre presente que todos somos peões e só alguns são 
também automobilistas.

Apresentação adaptada do original conbici.org


