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Um inquérito do Eurobarómetro1 sobre mobilidade, divulgado recentemente, revela que Portugal é dos 
países da União Europeia onde menos se utiliza a bicicleta como principal meio de transporte, apenas 
1% da população, enquanto que a média europeia é de 9% (8,7%). 
 
As razões são conhecidas: um mau planeamento das infra-estruturas cicláveis (circuitos não contínuos, 
mal equipados, sem estacionamento); um crescente aumento da distância entre casa/trabalho; o 
comodismo e a preguiça; uma conotação social negativa; uma multiplicidade de motivações nas 
deslocações e a insegurança rodoviária. 
 
Este último argumento – a insegurança é, muitas vezes, referido como uma das principais razões e a 
mais difícil de ultrapassar. Curiosamente, um outro estudo2 (realizado nos EU) revela que quanto maior 
o número de ciclistas, menor o número de acidentes entre automóveis e bicicletas. A explicação 
avançada aponta para uma mudança de atitude dos condutores, ajustando o seu comportamento na 
presença de ciclistas.  
 
Portugal apresenta outro indicador preocupante. Segundo um estudo nacional sobre obesidade, 
publicado em 2006 (Joana Sousa, 2006), 31% das crianças e adolescentes revelaram excesso de peso. 
 
As políticas de mobilidade são fundamentais para mudar o padrão de deslocação, para o tornar mais 
racional e sustentável, mas podem ter um alcance mais profundo contribuindo também para a melhoria 
da saúde e do bem-estar dos cidadãos, em particular os mais jovens. 
 
Muitos países europeus e da América do Norte têm vindo a apostar na promoção do uso dos modos 
suaves de mobilidade (bicicleta e andar a pé) na população escolar, planeando acessos seguros e 
atractivos para a escola e dinamizando o uso da bicicleta. 
 
Em Portugal, a Universidade de Aveiro e outros 14 centros de investigação3 preparam-se para lançar um 
desafio semelhante. O projecto, designado “Escola Ciclável,” visa a mudança dos comportamentos e 
hábitos de mobilidade dos estudantes do ensino secundário. Para além dos trajectos seguros casa-
escola, o projecto visa potenciar a fruição ciclável e pedonal das cidades, e pretende ainda promover um 
envolvimento dos municípios, das escolas e das famílias. 
 
  

                                                
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_206b_en.pdf 
2 Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling - Peter Lyndon Jacobsen, Public Health Consultant, 
4730 Monterey Way, Sacramento, CA 95822, USA; jacobsenp@medscape.com 
http://www.tsc.berkeley.edu/newsletter/Spring04/JacobsenPaper.pdf 
3 Plataforma Nacional para a Mobilidade Ciclável  
Centro de Engenharia Civil da Universidade do Minho | Departamento de Engenharias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Laboratório de Planeamento da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Centro de Estudos em Governança e Política Pública da Universidade de Aveiro | Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra | Laboratório de Planeamento, Transportes e Sistemas de Informação Geográfica do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Politécnico de 
Leiria | Departamento do Território, Arqueologia e Património do Instituto Politécnico de Tomar | Área Científica de Planeamento e Transportes do Departamento de 
Engenharia Civil (DEC) do Instituto Politécnico de Castelo Branco | Núcleo de Planeamento, Tráfego e Segurança do Laboratório Nacional de Engenharia Civil | Centro de 
Sistemas Urbanos e Regionais do Instituto Superior Técnico | Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico | Instituto de Dinâmica do Espaço da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa | Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa | Escola Superior de Tecnologia da 
Universidade do Algarve | Centro de Informação Geográfica e Planeamento Territorial da Universidade dos Açores | 


