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Cidadania 
 
Velocipédi@ – Pela resposta que deu à lacuna existente em Portugal, devido ao facto de 
os betetistas portugueses até então (bastante menos do que os actualmente existentes) 
não possuirem nenhum meio de interacção através da Internet; aqui de tudo se discutiu e 
actualmente ainda se discute, na área da bicicleta; criada no inicio de Maio de 2000, esta 
rede social conta já com mais de 63.000 mensagens e 590 membros onde se incluem, 
praticamente, todas as referências do BTT amador em Portugal. 
 
Escolinha da Bicicleta (NCA – Núcleo Cicloturista de Alvalade) – Pelo contributo na 
promoção do uso da bicicleta, ensinando todos os que não sabem andar a troco da sua 
inscrição anual como associado. Tendo já ensinado mais de 250 pessoas, entre os 3 anos 
e os 72 anos, desenvolvem esta actividade desde 2003. 
 
Forúm BTT – Pela importância que assume na promoção da utilização da bicicleta e na 
difusão de temas diversificados tais como novidades e noticias, calendários de actividades, 
dúvidas técnicas, promoção de eventos e ponto de encontro, intercâmbio de informação 
com outros países, entre outros. Tendo mais de 20 mil membros, este forúm conta já com 
meio milhão de mensagens, destacando-se assim positivamente pela contribuição regular 
dos seus utilizadores, que muito enriquecem os temas em discussão. 
 
 
Empresas 
 
Stand Jasma (SCOTT) – Pelo apoio continuado à Federação Portuguesa de Cicloturismo 
e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) desde a sua existência, pela total disponibilidade ao 
longo dos 25 anos da FPCUB em patrocionar e apoiar eventos e acções na promoção da 
utilização da bicicleta.  



 

 

 
 

Planbelas – Pela existência de uma ciclovia em utilização em toda a área urbana do Belas 
Clube de Campo; pela construção de uma faixa para pedestres e bicicletas paralela à 
estrada de ligação da Portaria à zona urbana do Belas Clube de Campo; pela construção 
de equipamentos para parqueamentos de bicicletas em diversas zonas do Belas Clube de 
campo; pela construção de equipamento para lavagem de bicletas no Centro Desportivo 
do Belas Clube de Campo; pela abertura de uma Loja de bicicletas no Belas Clube de 
Campo (Without Stress), a qual apresenta descontos para os residentes; pela construção 
de lombas, passadeiras e rotundas, e instalação de pinos nos eixos viários, de modo a 
reduzir a velocidade automóvel, facilitando e fomentando a utiilização de bicicleta.  
 
 
Empresas de Transportes Colectivos 
 
Fertagus – Muito embora já tenha sido atribuido este prémio em 2005, a Fertagus tem 
continuado a manifestar a preocupação de integração da bicicleta com outros meios de 
transporte, criando estacionamentos para estas nas suas estações, que se encontram 
cheios e em expansão. 
 
 
Pessoas Individuais/individualidades 

 
Tiago Andrade Santos (Marginal na Marginal) – Pela intervenção civíca em prol do uso 
da bicicleta como meio de transporte. 
 
Maria Teresa Craveiro – Pelo envolvimento no lançamento inicial das ciclovias na cidade 
de Lisboa, em articulação com o desenvolvimento da agenda local 21; pela continuada 
dedicação que dispensou aos projectos da promoção e uso da bicicleta, nos anos 1998, 
1999, 2000; e na concretização das politicas propostas pela FPCUB. 
 
Alexander Ellis (Embaixador Britânico em Portugal) – Pelo exemplo como utiliza este 
meio de transporte que além de constituir uma prática saudável, permite-lhe igualmente 
manter a forma física, tendo ele uma profissão em que os compromissos sociais são uma 
ameaça permanente, sempre que pode faz o trajecto casa-trabalho de bicicleta, uma forma 
de estar que adquiriu em Londres e na sua passagem por Bruxelas, que se extende hoje 
em dia por Lisboa. Por último, pela sua consciência ambiental que faz com que procure, 
sempre que possível, reduzir a sua pegada ecológica evitando a utiização do carro como 
meio de transporte. 
 



 

 

 
 

Comunicação Social 
 
Jornal de Notícias – Pela forma simples como tem ao longo de vários anos acompanhado 
as preocupações dos utilizadores de bicicleta, dedicando a esta temática espaços 
generosos que têm contribuído para fazer opinião junto dos decisores públicos e público 
em geral, divulgação da temática do prémio ao longo dos anos em diversos artigos o que 
permitiu que hoje faça parte do discurso dos portugueses. 

 
 

Entidades Públicas 
 
Polícia de Segurança Pública – Pela promoção, dentro da instituição, dos 
patrulhamentos em bicicleta ao longo dos últimos anos, em várias vilas e cidades do País, 
permitindo um policiamento de proximidade com o cidadão; respondendo aos desafios da 
mobilidade sustentável e contribuindo ao mesmo tempo para uma redução de custos a 
vários níveis, ambientais, económicos e de saúde. Permitindo ainda, como é óbvio, um 
acesso fácil e compatível em vias condicionadas, dando assim um exemplo positivo aos 
seus utentes. 
 
 
Autarquias 
 
Câmara Municipal da Murtosa – Pela construção de infra-estruturas integradas de 
ciclovias e pelo trabalho na criação de circuitos/programas de animação da mobilidade 
ciclável; pelas parcerias com a Universidade de Aveiro, com as Escolas Concelhias e com 
os Municípios de Ovar e Estarreja (a Murtosa é líder do projecto Cicloria) onde se está a 
potenciar a mobilidade ciclável. 
 
Câmara Municipal de Lisboa – Pelo términus do hiato nas politicas de promoção do uso 
da bicicleta em Lisboa, nos últimos anos; e pelo reconhecimento da FPCUB nas recentes 
medidas adoptadas ao retomar a promoção e o uso da bicicleta nas várias vertentes pelo 
actual executivo camarário. 
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