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Prémio Nacional Mobilidade em Bicicleta 

18 de Setembro de 2008  
Auditório do Metropolitano de Lisboa 

Estação do Alto dos Moinhos |Linha Azul 
 

 
A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) criou, em 2006, o Prémio 
Nacional Mobilidade em Bicicleta, como reconhecimento público do contributo de determinadas 
entidades ou pessoas que tenham promovido a utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes, 
através da criação ou melhoria de condições e de facilidades em Portugal, e/ou da divulgação de 
iniciativas fomentadoras do uso deste veículo não motorizado. 
 
No âmbito da atribuição do Prémio Nacional Mobilidade em Bicicleta são anualmente consideradas as 
categorias Autarquias, Comunicação Social, Empresas de Transportes Colectivos e Pessoas Individuais 
e/ou Colectivas. O Prémio é simbólico e constituído por peças em vidro artesanal português. 
 
Em 2006, foram premiados a CP – Comboios de Portugal, o Metropolitano de Lisboa, a FERTAGUS, o 
Metro do Porto (Empresas de Transportes), a Câmara Municipal de Aveiro, AMAL – Área Metropolitana 
do Algarve (Autarquias), o ex-Presidente da CP, Crisóstomo (Pessoas Individuais), a Bike Magazine e a 
jornalista do Público Inês Boaventura (Comunicação Social). 
 
Em 2007, receberam o galardão a Soflusa e a Transtejo (Empresas de Transportes), a Lusa – Agência de 
Notícias de Portugal e a SIC (Comunicação Social), Rui Godinho, o Capitão da GNR Frederico Galvão 
da Silva e João Soares (Pessoas Individuais). 
 
A cerimónia pública de entrega da 3ª Edição do Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta” tem lugar 
no auditório do metropolitano de Lisboa a 18 de Setembro, pelas 15:00 horas, integrada no programa da 
FPCUB para a Semana Europeia da Mobilidade que decorre entre os dias 16 e 22, dedicada ao tema 
“Ruas para as pessoas”. Esta cerimónia conta com a presença de Sua Excelência a Secretária de Estado 
dos Transportes, Eng. Ana Paula Vitorino. 
 
 

PROGRAMA 
 

15H00  Recepção aos Participantes e Convidados 

15H15  Intervenções sobre o Prémio e a Semana Europeia da Mobilidade 

15H45  Entrega do Prémio Nacional Mobilidade em Bicicleta 

17H00  Encerramento da Cerimónia 
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Prémio Nacional 
Mobilidade em Bicicleta 

 
GALARDOADOS 

2008 
 
 
Instituições de Ensino . categoria criada em 2008 
 
Universidade do Minho 
 
Pelo desenvolvimento do Projecto BUTE (Bicicleta de UTilização Estudantil). Encontram-se já em 
circulação no Campus e na cidade de Braga 397 BUTEs, servindo alunos, funcionários (docentes e não 
docentes), sendo objectivo distribuir, em dois anos, 2500 bicicletas pela comunidade académica.  A 
bicicleta não tem custos para os utentes (sendo paga através de uma estratégia de publicidade); no 
entanto, cada um tem a responsabilidade de zelar pelo seu estado de conservação. Para a consolidação 
do projecto, vão ser instaladas no Campus, até Outubro, boxes de assistência mecânica. Os novos 
alunos passam a ser abordados individualmente sobre o projecto, e benefícios individuais e sociais do 
mesmo. 
 
 
Autarquias 
 
Câmara Municipal de Almeirim  
 
Pela disponibilização de bicicletas à população a preços simbólicos (60,00 €) - tendo já sido entregues 
100 bicicletas numa 1.ª fase, e mais 150 numa 2.ª, o projecto é para continuar. Igualmente pela  
disponibilização de bicicletas de utilização gratuita e pela implementação de um projecto de uma rede 
de ciclovias. Note-se que a própria autarquia tem bicicletas para utilização dos trabalhadores nas suas 
deslocações, tendo sido já distinguida com uma Menção Honrosa de um Prémio que a colocou num 
ranking de 10 localidades da Europa. Destaque para entrega de 6 bicicletas ao pessoal da GNR para 
deslocações dentro da cidade, evitando assim a utilização de veículos motorizados. 
 
Câmara Municipal de Loulé  
 
Como reconhecimento da implementação de um projecto de mobilidade através da Inframoura, 
Empresa Municipal, que apresenta soluções estruturantes visando proporcionarem-se condições para a 
mobilidade em bicicleta. Prevê-se, para 2009, a continuação da construção em rede de novas ciclovias 
e a disponibilização de bicicletas de uso partilhado. Vilamoura tem já cerca de 20 km de ciclovias, 
sendo que uma delas está integrada na ecovia do Algarve. Loulé aceitou igualmente receber, em 
Novembro de 2008, o VII Congresso Ibérico A Bicicleta e a Cidade, organizado pela FPCUB. 
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Pessoas Individuais 
 
Mário Soares  
Pela utilização e promoção da utilização da bicicleta ao longo da sua carreira política, nomeadamente 
no período durante o qual foi Presidente da República. Recorde-se a Presidência Aberta dedicada  ao 
Ambiente, na qual o ex-Chefe de Estado fez um percurso de 14 km em bicicleta. Como sinal de 
reconhecimento da utilização do meio de transporte (não é vulgar um Presidente da República utilizar a 
bicicleta), a FPCUB havia já distinguido o galardoado como Sócio Honorário. 
 
Carlos Gaivoto  
Ao especialista em transportes, como reconhecimento da  visão que tem defendido sobre as questões da 
mobilidade, a qual é partilhada pela FPCUB. De destacar a sua disponibilidade voluntária para 
colaborar e apoiar a realização de propostas, nomeadamente no projecto da FPCUB Lisboa Ciclável e 
Portugal Ciclável. Também pela partilha de informação actualizada sempre que contacta com as 
realidades de outros países no que à utilização da bicicleta diz respeito. 

 

Comunicação Social 
 
Diário de Notícias 
Pela forma simples como tem vindo, ao longo de vários anos, a acompanhar as preocupações dos 
utilizadores de bicicleta, dedicando, a esta temática, espaços generosos, que muito têm contribuído para 
o reforço da posição da FPCUB junto dos decisores públicos e do público em geral. Acresce, ainda, a 
divulgação da atribuição do Prémio ao longo dos anos em diversos artigos, o que permitiu que hoje faça 
parte do discurso dos portugueses. 
 
RTP  | Rádio Televisão Portuguesa 
Pela divulgação, ao longo dos tempos, e em especial no ano passado, da utilização da bicicleta como 
contributo para uma mobilidade sustentável, disseminando os princípios defendidos por esta Federação 
na área, contribuindo com reportagens objectivas e concisas para uma opinião pública mais esclarecida 
e informada. 
 
Transportes em Revista  
Como reconhecimento da continuada intervenção do periódico na defesa e promoção dos transportes 
públicos, contribuindo para o desenvolvimento de políticas de mobilidade, nas quais se tem incluído a 
bicicleta como modo complementar de transporte. Acresce a divulgação de artigos de opinião da 
FPCUB, reforçados com um toque de imaginação e criatividade. 
 
 
Empresas de Transportes 
 
CARRIS 
Pelo transporte gratuito de bicicletas nas carreiras 708 (Martim Moniz | Parque das Nações) e 723 
(Desterro | Algés), ainda que só aos fins-de-semana, através da adaptação dos autocarros. A FPCUB 
congratula-se com esta experiência que foi posta em prática desde 22 de Setembro de 2007, uma vez 
que decorreu da sensibilização que a Federação tem vindo a fazer desde sempre junto da CARRIS, 
visando os princípios da complementaridade e integração de modos de transporte. Com o mesmo 
objectivo, também os colaboradores da CARRIS, associados da FPCUB, têm tido um papel importante 
junto da Administração da empresa. A CARRIS é membro da FPCUB através do seu Grupo Desportivo 
(GAC), tendo os utilizadores de bicicleta do GAC transmitido, ao longo dos anos aos colegas os 
princípios de convivência para a segurança dos utilizadores de bicicleta na via pública, de que tem 
resultado, em Lisboa, a notória boa imagem da empresa. 


