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Enquadramento e objetivo: 

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) promove 

no dia 22 de Setembro de 2020 (terça-feira) uma iniciativa “De bicicleta para o 

Trabalho – Bike to Work”, no âmbito do Dia Europeu Sem Carros que se comemora 

neste dia. 

Esta acção desenvolve-se em linha com a Semana Europeia da Mobilidade (16-22 

Setembro) que neste ano de 2020 tem como tema “Emissões Zero, Mobilidade para 

todos”. 

 

Condições de participação: 

- Os trabalhadores que se deslocarem de bicicleta para o trabalho no dia 22 de Setembro 

de 2020 serão premiados com uma inscrição de sócio da FPCUB, que inclui seguro de 

acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil contra terceiros para deslocações 

em bicicleta. 

- Para participar na iniciativa, os trabalhadores deverão enviar para 

fpcub@fpcub.pt um e-mail com o assunto “De bicicleta para o Trabalho - Bike to 

Work 2020” que contenha:  

Nome do trabalhador: 

Nome da empresa/instituição: 

Freguesia+município do ponto de partida da deslocação em bicicleta: 

Freguesia+município do ponto de chegada da deslocação em bicicleta: 

Deslocação intermodal: [sim/não] 

Uma fotografia, em anexo, tirada no dia 22 de Setembro de 2020 alusiva à sua 

viagem. (Sugestão: foto tirada no momento da partida/chegada montado(a) na 

bicicleta, de forma a que esteja visível o guiador) 

 

- A lista de empresas/instituições com participantes na iniciativa irá ser divulgada pela 

FPCUB aos seus associados (mais de 37,000), seguidores e comunicação social através 

de comunicado, das redes sociais e do site, destacando o seu papel na promoção de uma 

mobilidade sustentável e estilo de vida saudável. Cada empresa/instituição terá também 

direito a um diploma de participação. 

- O e-mail deverá ser enviado durante o dia 22 de Setembro de 2020. 

- As fotografias não têm necessariamente de incluir os trabalhadores. Os participantes 

na iniciativa cedem gratuitamente todos os direitos de exibição e utilização sobre as 

fotografias no momento em que as enviam. 

- A inscrição nesta iniciativa não obriga a qualquer pagamento. 
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- A inscrição de sócio da FPCUB e respetivos benefícios são válidos até dia 31 de 

Dezembro de 2020. Participantes que já sejam sócios com quotas em dia poderão 

participar na mesma mas não beneficiam da oferta. 

- A oferta de inscrição de sócio está limitada aos primeiros 250 participantes, por ordem 

de receção do e-mail. 

- Ao aderir a esta iniciativa, todos os participantes reconhecem e aceitam integralmente 

todas as regras estabelecidas. As instruções fornecidas durante a iniciativa são parte 

integrante destas regras. Também aceitam ser contactadas direta ou indiretamente pela 

FPCUB para posteriores ações relacionadas com o âmbito “De Bicicleta para o 

Trabalho – Bike to Work”. 

Data: 22 de setembro de 2020 

Público-alvo: Empresas ou Instituições sediadas no território nacional português e 

respetivos trabalhadores 

https://www.fpcub.pt/

