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Gearing up for bicycles! (Preparando-se para a Bicicleta!) 

Pelo Ministro dinamarquês para os transportes, Henrik Dam Kristensen. 

 

A Dinamarca é um país de ciclistas. Especialmente em Copenhaga, Aarhus e noutras cidades 

de maiores dimensões, a bicicleta tem um papel importante no tráfego diário, leva e traz as 

pessoas para trabalho, actividades educacionais e sociais. Em Copenhaga, por exemplo, a 

bicicleta é utilizada por 1 em cada 3 cidadãos diariamente. 

Se perguntar a um dinamarquês exactamente porque é que a bicicleta é tão popular, ele ou 

ela provavelmente se apressariam a dar uma resposta rápida tipo, é simplesmente a escolha 

natural para muitas pessoas. Como resultado 95% da População dinamarquesa tem uma 

bicicleta. Eu próprio utilizo a minha bicicleta quer por razões práticas, quer de lazer. 

Em parte, andar de bicicleta pode ser visto como estando na moda, enviar a mensagem de um 

estilo de vida saudável e de consciência ambiental. Mas muito mais importante, a bicicleta é 

frequente e simplesmente a escolha mais e inteligente, em especial em áreas urbanas. Uma 

forma de não ter de esperar em longas filas de carros, e não ter de andar às voltas para 

encontrar um lugar para estacionar. Para além disso os ciclistas habitualmente ampliam as 

suas bicicletas de modo a poderem transportar crianças ou compras. Posto de uma forma 

simples - nenhum outro meio de transporte combina eficazmente transporte rápido e barato, 

com sustentabilidade - tudo isso enquanto melhora a saúde. 

As autoridades dinamarquesas – a nível nacional e local – deliberadamente integram a bicicleta 

nas políticas de transporte e planeamento urbano, sublinhando assim a forte posição da 

bicicleta no sistema de transporte dinamarquês. Assim, a bicicleta é uma parte integrante do 

desenvolvimento das infra-estruturas nas cidades, quer através de investimentos contínuos em 

ciclovias quer em estacionamento para bicicletas. 

Embora a bicicleta seja um meio de transporte popular na Dinamarca, o Governo dinamarquês 

e uma larga maioria do Parlamento tem o objectivo claro de aumentar a utilização da bicicleta 

– especialmente como meio de transporte diário (trabalho, educação, etc). Novos fundos estão 

alocados. 

A grande maioria destes fundos destinam-se a co-financiar projectos coerentes e inovadores 

de utilização de bicicleta em cidades e localidades, pois é aqui onde o potencial da bicicleta é 

melhor percebido devido ao elevado número de viagens de curta distância. Os parceiros e co-

financiadores dos projectos podem ser autoridades municipais, organizações, empresas ou 

“joint ventures” entre diversos intervenientes. 

Actualmente, foram iniciados um total de 86 projectos a nível nacional e local no âmbito das 

temáticas do transporte urbano em bicicleta, estacionamento para bicicletas, utilização da 

bicicleta para actividades escolares e de lazer, campanhas e etc., com recurso a fundos da 

nova “cycling policy” (política de utilização de bicicleta).  



Um exemplo inovador é a nova “bycicle super lane” que vai de Albertslund (grande 

Copenhaga) até ao centro da cidade. A ciclovia de 17 km percorre diferentes freguesias 

(bairros). O projecto é um exemplo muito positivo de colaboração entre diferentes autoridades 

para encontrar soluções que transcendem as fronteiras do mapa. 

Pessoalmente acredito que esta abordagem holística no planeamento de infra-estruturas é o 

caminho a seguir para garantir soluções abrangentes e eficientes em termos de utilização da 

bicicleta – na Dinamarca e na Europa. 

Em muitas áreas urbanas da Europa as autoridades têm utilizado abordagens inovadoras de 

modo a melhorar as condições para os ciclistas. Eu aplaudo esses esforços, uma vez que a 

bicicleta pode ter um papel importante na redução do impacto ambiental ao nível de 

transportes, enquanto contribui também para melhorar a saúde pública. Vamos partilhar as 

nossas experiências com vista a ter ainda mais europeus “no selim”, nos próximos anos.  

Como maneira de apoiar o intercâmbio de ideias, a Presidência Dinamarquesa da 

União Europeia, gostaria de aproveitar a ocasião do Dia da Europa em 9 de Maio de 

2012 para se concentrar em questões de Mobilidade sustentável.  

Em Lisboa, apoiamos fortemente a realização do 2º Evento Cycle Chic Lisboa que tem 

lugar no próximo dia 19 de Maio de 2012 (Sábado). O termo “Cycle Chic” foi lançado 

pelo cineasta e fotógrafo dinamarquês, Mikael Colville-Andersen, que em 2006, 

lançou o blog “Copenhagen Cycle Chic”. Reconhecido internacionalmente, Colville-

Andersen tem feito um trabalho notável. Tem percorrido o mundo, promovendo a 

bicicleta como um meio de transporte de massas, fazendo palestras e prestando 

serviços como consultor na área da mobilidade urbana ciclável.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _  _ _ 

A Embaixada da Dinamarca em Lisboa apoia o 2º Evento Cycle Chic. 

 

No próximo dia 19 de Maio de 2011 (Sábado), pelas 15h30, irá realizar-se o 2ºEvento Cycle 

Chic Lisboa. Uma organização do Lisbon Cycle Chic, que conta com o apoio da Embaixada da 

Dinamarca, e que terá como actividade principal um passeio pelo centro da cidade, com um 

cariz marcadamente não-desportivo, mostrando que a bicicleta é um meio de transporte válido 



na cidade, que a atitude Cycle Chic pode ser uma opção e potenciando o recurso à bicicleta 

como meio de transporte. 

O termo “Cycle Chic” foi lançado pelo cineasta e fotógrafo dinamarquês, Mikael Colville-

Andersen, que em 2006, lançou o blog “Copenhagen Cycle Chic”. Reconhecido 

internacionalmente, Colville-Andersen tem feito um trabalho notável. Tem percorrido o mundo, 

promovendo a bicicleta como um meio de transporte de massas, fazendo palestras e prestando 

serviços como consultor na área da mobilidade urbana ciclável.  

 

Uma atitude natural perante o uso da bicicleta como meio de transporte. Gente normal, com 

roupa casual, a utilizar a bicicleta, para ir de A a B, de uma maneira rápida e sustentável. O 

conceito “Cycle Chic” surge muitas vezes associado a cidades como Amsterdão, Copenhaga, 

Berlin, Paris, entre outras, onde a bicicleta é encarada como um meio de transporte habitual.  

 

A participação no passeio será gratuita, mas a inscrição é obrigatória para que os participantes 

estejam cobertos pelo seguro (com o apoio da FPCUB - Federação Portuguesa de Cicloturismo 

e Utilizadores de Bicicleta).  

 
Mais informações através de www.lisboncyclechic.com ou info@lisboncyclechic.com. 
 
 
DANISH EMBASSY, LISBON 
Rua Castilho 14C-3º / 1269-077 Lisboa 
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