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1º Encontro Nacional de Grupos Promotores  

da Mobilidade Urbana em Bicicleta 

Aveiro, 20 de Fevereiro de 2016 

http://ciclaveiro.pt/engpmub  

 

 

NOTAS DO DEBATE FINAL: 

 

 

Deixando o repto: 

 Criar um evento de 3 dias, nacional, onde todos os grupos participem sem ser nas 

suas cidades. 

 Questão: Todos os grupos estão dispostos a participar? 

Foi sugerido que os eventos não fiquem concentrados numa “semana da mobilidade” mas 

sejam distribuídos ao longo do ano de forma a favorecer a sua divulgação. 

Foi discutida a problemática da constituição das plataformas: 

 Há quem considere que isto implica a criação de superestruturas complexas e com 

corpos dirigentes  

 Há quem considere que isso não é necessário: plataforma pode existir sem ser uma 

grande estrutura. 

A MUBI sugere que a plataforma da Bicicleta da UA poderia ser um aglutinador das dinâmicas 

dos grupos presentes neste encontro.  

Foi reforçada a ideia de que uma eventual plataforma não tem que ser uma nova organização.  

Foram referidos o interesse da importação/exportação de iniciativas de forma a permitir 

replicar estas iniciativas em diferentes locais e a importância de maior colaboração e 

comunicação entre grupos. 
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Pedido de resposta ao inquérito da iniciativa da criação da marca “Sou Frágil” e ajuda para 

identificar forma de obter ajuda do lado dos automobilistas para essa causa.  

Hélder Capelo do PAN mostrou disponibilidade para reunir e ouvir os grupos e propostas. 

Foi sugerido o documentário “Bikes vs. Cars” e fazer algo semelhante em Portugal: 

 Envolver uma televisão na ideia. 

 Foram sugeridas fontes de financiamento: Fundos europeus e crowdfunding. 

 Foi sugerido obterem-se registos filmados dos ciclistas no dia-a-dia como forma de 

sensibilização, e alguns defenderam que isso pode ser dissuasor.  

Foi apontada a iniciativa da Presidência da UE (Holanda) denominada  “Cycling Festival 

Europe”, que não apresentava informação sobre Portugal. (obs.: já tem info sobre actividades 

da MUBi em Portugal: https://www.cyclingfestivaleurope.eu/countries/portugal)  

A MUBI ofereceu-se para ser organizadora do próximo encontro, seja onde for. 

Foi pedido para o Ciclaveiro disponibilizar os contactos de todos os grupos. 

Mário Alves MUBI sugeriu que a constituição de uma base de dados de projectos e outros 

dados dos grupos fossem assegurados pela Plataforma da UA. 

Sugerido colocar na cloud toda a informação e conteúdos do encontro. 
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