
GUIA DE BOLSO
A Pedalar para o trabalho

Próximos Eventos (2019/20): 

- Semana Europeia da Mobilidade – 16 a 22 de setembro: Atividades de

sensibilização para o uso de modos suaves de deslocação para a população e

lançamento da 3ª edição do guia “A pedalar para o trabalho”.

- Dia Europeu sem Carros – 22 de setembro

- Dia Nacional do Ar – 12 de abril

Nota: Este Guia não está terminado. Espera-se que o mesmo proporcione novas 

experiências que alimentarão a sua atualização.   

Envie-nos os seus testemunhos cicláveis para sustentabilis@jf-olivais.pt  

A Pedalar para o Trabalho



Apresentação 

A opção pelo uso de bicicleta, quer seja em trabalho ou lazer, traz benefícios em termos de saúde, de 

qualidade do ar e natureza, mas também de usufruto do espaço público, com melhorias no bem-estar 

individual e da comunidade local. 

Neste sentido, a Junta de Freguesia de Olivais (JFO) está empenhada em promover o uso de bicicleta em 

articulação com transportes públicos e mobilidade partilhada na freguesia. 

Em 2014, a JFO organizou uma série de iniciativas no âmbito da celebração da Semana Europeia da 

Mobilidade, com vista a sensibilizar a população da Freguesia para a utilização da bicicleta no dia-a-dia e 

a reduzir a necessidade de uso de veículo automóvel próprio.  

A experiência dessa semana revelou a importância de promover iniciativas congéneres de forma mais 

frequente e ao longo do ano, em articulação com outros modos de transporte. Além disso, sentiu-se a 

necessidade de sistematizar num guia de bolso toda a informação mais relevante para facilitar quem queira 

iniciar o uso de bicicleta de casa para o trabalho.  

A 1ª versão foi divulgada em 2015, tendo a mesmo sido revista e reeditada em 2016 com a experiência 

colhida. A 3ª versão é lançada na Semana Europeia da Mobilidade de 2019, já abrangendo as soluções de 

mobilidade partilhada disponíveis na freguesia. 

Boas pedaladas. 
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 Outras iniciativas organizadas na JFO 

Figura 31 - Passeios temáticos pela freguesia 

Figura 32 - Iniciativa de Sensibilização sobre o uso de bicicleta na estrada 

47
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Bike to Work 2014 

Figura 30 - Cartaz Bike to Work 2014 

46



04

Conteúdo 

Apresentação ___________________________________________________________________ 02 

Agradecimentos ________________________________________________________________ 03 

Introdução _____________________________________________________________________ 05 

Perguntas frequentes _________________________________________________________ 05 

Semana Europeia da Mobilidade _________________________________________________ 06  

Dia Nacional do Ar _____________________________________________________________ 06

Porquê usar a bicicleta? _______________________________________________________ 07 

Que bicicleta escolher? ___________________________________________________________ 10 

Mobilidade partilhada ___________________________________________________________ 11 

Apoio mecânico _________________________________________________________________ 11 

Equipamento/Material conselhado ____________________________________________________  12 

Principais regras __________________________________________________________________ 13

Dicas de circulação em estrada _______________________________________________________  15 

Como planear o trajeto? __________________________________________________________ 18 

Bicicleta em transporte público ______________________________________________________   18  

Estacionamento _________________________________________________________________ 21 

Na freguesia de Olivais  ____________________________________________________________  22 

Partilhando experiências  ____________________________________________________________ 24

Links úteis / Bibliografia _____________________________________________________________  30

ANEXOS _________________________________________________________________________ 31

Folheto PSP ______________________________________________________________________  34

Seguros _________________________________________________________________________  36

Transporte de bicicletas em suportes ___________________________________________________ 36

Breve história da bicicleta ____________________________________________________________ 37

Rotas cicláveis de Portugal   _________________________________________________________  38

Pedalar pelos Olivais  _______________________________________________________________ 39

Bike to Work 2015 

Figura 29 - Cartaz Bike to Work 2015 
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Mobil Paper (2015) 

Figura 28 - Mobil Paper dos Olivais 
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Outras iniciativas

Para além dos passeios temáticos pela freguesia, cujas rotas se encontram nas páginas anteriores, 

foram promovidas outras iniciativas de bicicleta e de transportes públicos na freguesia.

Introdução 

E se fosse de bicicleta para o trabalho? 

Dúvidas e receios vários estão já a disparar na sua cabeça. Respire fundo e sorria. 

Este guia pretende ajudá-lo/a a ter uma experiência memorável de bicicleta. Se mesmo assim continuar 

com dúvidas, escreva-nos para sustentabilis@jf-olivais.pt. 

Aceite o desafio: Vá de bicicleta para o trabalho. 

Perguntas frequentes 

Por onde começar? A resposta depende do que precisa para experimentar ir de Bicicleta para o Trabalho. 

Assinale na tabela 1 os principais receios e confira a resposta ao longo do guia. 

Tabela 1 – Por onde devo começar a ler este guia? 

Marque (x)  Dúvida/Dificuldade  Capítulo(s)/Sub-Capítulo(s)  Pág.  

O que é o Dia Europeu sem Carros? Semana Europeia da Mobilidade 06 

Porquê usar a bicicleta? Porquê usar a bicicleta? 07 

Não sei andar de bicicleta Escolas de bicicleta 24 

Não tenho bicicleta. Que bicicleta escolher? 10 

Tenho a bicicleta parada há muito tempo / 

tenho o pneu furado / preciso de peças. 
Apoio mecânico 11 

Não tenho espaço em casa nem ao pé do 

trabalho. 

Que bicicleta escolher? 

Mobilidade partilhada 
10 

11 

Quais as regras de trânsito para bicicletas 

na estrada? 
Principais regras  13 

Tenho que levar a(s) criança(s) à escola. 
Bike to School, Bike Buddy, 

Testemunhos  
24,25 

26 

Passo por ruas muito inclinadas. Não 

consigo ir de bicicleta. 
Como planear o trajeto? 

Bicicleta em transporte público 18 
Venho de muito longe / Tenho que passar 

o rio Tejo.

Apanho ruas com muito trânsito, não me 

sinto seguro/a. 

Suo muito e não tenho onde tomar banho Equipamento/Material 

aconselhado  
12 

Não dá jeito levar saltos/fato de bicicleta 

Onde e como estaciono? Estacionamento 21 

Posso falar com alguém que já use a 

bicicleta no dia-a-dia? 
Bike Buddy, Testemunhos 

24 

26 
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Semana Europeia da Mobilidade 

Anualmente, de 16 a 22 de setembro, muitas cidades europeias dinamizam uma semana de atividades, 

com o objetivo de mostrar outras formas de mobilidade e facilitar a transição para a necessária mobilidade 

sustentável urbana. 

A Semana Europeia da Mobilidade (SEM), lançada em 2002, é uma parceria entre a Comissão Europeia e 

as Autoridades locais. Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., é a entidade coordenadora 

da SEM. Na edição de 2018, aderiram 94 municípios em Portugal, entre os quais a Câmara Municipal de 

Lisboa, com conferências, workshops, circuitos e oficinas de bicicletas, entre outras atividades. 

O tema da 18ª edição da SEM (2019) é “Caminhar e Pedalar em Segurança”, com o slogan “Caminha 

connosco”. 

Dia Europeu sem Carros 

A campanha Dia Europeu sem Carros – DESC, surgiu na sequência da Diretiva n.º 96/62/EC, relacionada 

com a qualidade do ar nas cidades europeias. Tendo em conta os crescentes problemas relacionados com 

o uso do automóvel, vários países da União Europeia, incluindo Portugal, lançaram esta iniciativa pela

primeira vez à escala europeia em 22 de setembro de 2000. O DESC celebra-se no dia 22 de setembro,

no âmbito da SEM.

Nas cidades que aderem ao DESC, algumas ruas são fechadas ao trânsito de forma a incentivar a escolha 

de transporte público, modos suaves de transporte (a pé ou de bicicleta) ou mobilidade partilhada. Neste

dia é possível andar e explorar as ruas de forma diferente, sem o perigo e a pressa de veículos automóveis.

Dia Nacional do Ar 

O ar é um recurso essencial à vida, com repercussões diretas 

e indiretas no ambiente natural e modificado. A sua qualidade é 

determinante para a saúde pública e para a qualidade de vida 

da população, pelo que a gestão desta componente ambiental 

requer uma abordagem integrada, com a articulação de 

políticas e medidas ao nível setorial e entre os vários níveis de 

governação, bem como o envolvimento da sociedade civil. 

Neste sentido, Portugal criou o Dia Nacional do Ar a 12 de abril, 

através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 64/2019. 

Pretende-se, com esta iniciativa pioneira, alertar, sensibilizar e 

envolver a sociedade no fomento da responsabilidade pessoal 

e maior motivação e compromisso para com a proteção da 

qualidade do ar. 

A JFO foi uma das freguesias pioneiras que aderiu à campanha 

“Por um país com bom ar”, a 12 de abril. Mais em: 

https://por1bom-ar.apambiente.pt/ 

Figura 1: Campanha "Por um país com bom ar". 
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Passeio de agosto 

Figura 27 – Mapa do percurso “Passeio de agosto” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y3olm595 

Distância: 5 km 

Grau de dificuldade: Médio 

Tempo aproximado:       

30 min (10km/h) 
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Passeio pelo património arquitetónico Olivalense 

Figura 26 - Mapa do percurso “Passeio pelo património arquitetónico Olivalense” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y2mj9rrf 

Distância: 7,2km 

Grau de dificuldade: Difícil 

Tempo aproximado:  

43min (10km/h) 
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Porquê usar a bicicleta? 

Na Europa, 50% das deslocações efetuadas em automóvel são inferiores a 5 quilómetros (Viegas, F, 2008). 

O uso da bicicleta na cidade, em substituição do automóvel, tem ganho adeptos, pelas várias vantagens 

(figura 2):  

Figura 2 - Vantagens do uso da bicicleta (Fonte: Folheto PSP, em anexo) 

Tempo – Na cidade, a bicicleta constitui, na maioria das vezes, um meio de deslocação mais rápido 

que o automóvel. Contabilizando o tempo porta a porta, a procura por estacionamento e deslocação 

a pé, a bicicleta é a opção mais vantajosa em mais de 30% das deslocações diárias na Europa.  

 Dinheiro – O custo médio total anual de possuir um automóvel é de €3482, incluindo seguro, 

revisões, reparações, crédito automóvel, desvalorização do veículo, IUC,  combustível, portagens, 
multas e parqueamento. Com o uso da bicicleta e/ou transportes públicos e mobilidade partilhada 
no dia-a-dia pode poupar grande parte dos custos. Descubra o verdadeiro custo do seu carro em 
https://autocustos.info/PT e veja quanto poderá poupar.  

Saúde – Permite fazer exercício de forma moderada e regular; contribui para a boa disposição 

psicológica do/a utilizador/a, maior regulação do peso, diminui a probabilidade de incidência de 

hábitos tabágicos, de hipertensão ou de doenças cardiovasculares (a maior causa de morte em 

Portugal), regulando também a atividade intestinal.  

Poluição atmosférica – a bicicleta não emite poluentes durante o uso, já o automóvel é grande 

emissor de gases com efeito de estufa (contribuintes para as alterações climáticas) e de 

poluentes atmosféricos, severos para a saúde humana. Em Portugal, o transporte rodoviário é 

responsável pela emissão para a atmosfera de 41% do dióxido de azoto (NO2), 7% e 8% das 
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partículas inaláveis PM10 e PM2,5, respetivamente. A Organização Mundial de Saúde relaciona 

tráfego automóvel com milhões de mortes por doenças como o cancro do pulmão ou da bexiga, 

pneumonia, doenças cardiovasculares e respiratórias, problemas de fertilidade e demência. As 

últimas estimativas (2019) apontam para uma média de 15000 mortes por ano em Portugal 

causadas pela poluição atmosférica.  

No portal QualAr (https://qualar.apambiente.pt/) pode consultar as medições horárias em tempo 

quase real de vários poluentes atmosféricos, em cada zona do País; está também disponível uma 

app que fornece essas medições, a previsão de qualidade do ar em determinada localização, os 

índices de qualidade do ar na estação de medição mais próxima, bem como avisos e conselhos de 

saúde em função do índice QualAr previsto. 

Poluição sonora – os ruídos de veículos motorizados provocam danos não só na fauna, como 

também na saúde humana, nomeadamente a perda de audição, problemas ao nível endócrino ou 

hormonal, stress, ansiedade ou até doenças cardiovasculares. Em Portugal, estima-se que os 

efeitos da poluição sonora custem 0,2 €/km percorrido de automóvel. Uma bicicleta emite níveis de 

ruído bem inferiores aos de um veículo motorizado. A figura 3 evidencia as zonas de maior ruído 

na freguesia de Olivais. 

Figura 3: Mapa de ruído (mais intenso a rosa, menos intenso a amarelo) na região dos Olivais  

(Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/viver/ambiente/ruido/mapas-de-ruido) 

Espaço – Cada lugar de estacionamento ocupa cerca de 12 m2. Lisboa recebe diariamente cerca 

de 500 mil veículos automóveis. A elevada taxa de motorização leva à construção de infraestruturas 

viárias e parqueamentos que ocupam espaço público. O estacionamento ilegal evidencia essa falta 

de espaço, que poderia ser usado para lazer, como jardins, parques públicos, parques infantis, 

esplanadas ou campos de jogos. Uma bicicleta ocupa 7 a 9 vezes menos espaço que um 

automóvel. A diferença da taxa de ocupação de espaço público pelos transportes públicos, 

bicicletas e automóveis é visível na figura 4. 
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Enamorados por Lisboa (organizado em fevereiro de 2016) 

Figura 25 - Mapa do percurso "Enamorados por Lisboa" 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y6x2kxfq  

Distância: 6,7km 

Grau de dificuldade: Difícil 

Tempo aproximado:  

40min (10km/h) 
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Figura 4 – Espaço necessário para movimentar 69 pessoas usando um autocarro, bicicletas ou automóveis
(Fonte: www.cyclingpromotion.org/) 

Eficiência energética – Um automóvel consome cerca de 441 Wh por passageiro-km, 20 vezes 

superior ao da bicicleta (energia alimentar); no entanto, face à obesidade na Europa, existe excesso 

de energia alimentar por despender, cuja acumulação no corpo humano é até prejudicial.  

Economia – Menores custos de deslocação, construção e manutenção de infraestruturas, bem 
como com saúde e da dependência energética; promoção da indústria nacional e emprego no 
ramo das bicicletas, melhoria do saldo da balança comercial, da segurança rodoviária e do 
bem-estar pessoal com consequente aumento de produtividade. Cada km percorrido de 
automóvel tem um custo ao país de 0,15€, enquanto a bicicleta tem um ganho de 0,16€/km 
(Fonte: https://mubi.pt/). 

 Segurança rodoviária – Os dados extraídos de diversos países europeus mostram que quanto mais 

km se circula de bicicleta, menores são as fatalidades por km percorrido. Para o automóvel não 

existe essa relação.  

Em síntese, as vantagens são múltiplas, a nível individual e coletivo, com melhorias ambientais e da saúde 

humana, pela redução do consumo de combustíveis fósseis e de emissão de poluentes, bem como pela 

prática de exercício físico. Esta alternativa ocupa menos espaço público, é mais barata para o/a utilizador/a 

e permite “devolver” espaço às pessoas. Por todas estas razões, o uso da bicicleta no dia-a-dia, é um modo 

de transporte mais amigo do ambiente, da carteira, da saúde e da comunidade (figura 2). 
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Passeio ao natural 

Figura 24 - Mapa do percurso “Passeio ao natural” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y3usrdf5 

Distância: 5,3km 

Grau de dificuldade: Médio 

Tempo aproximado:  

32min (10km/h) 

40



Que bicicleta escolher? 
Se já tem uma bicicleta, utilize-a. Pode também alugar uma e testar novas funcionalidades. Com o uso 

saberá identificar o que precisa em termos de equipamento complementar ou mesmo do tipo de bicicleta. 

No momento da escolha pondere qual o uso que mais vai querer dar à bicicleta. Vai andar em estrada ou 

terra? Fale com utilizadores/as mais experientes sobre as opções disponíveis e escolha a mais adequada 

(tabela 2). 

Lembre-se que uma bicicleta muito boa custa tanto ou menos que um “extra” de um carro mediano, sem o 

encargo posterior dos custos de manutenção e de utilização. 

Se tem dificuldades em guardar a bicicleta por ausência de parques, garagem ou mesmo de espaço em 

casa, pondere adquirir uma bicicleta dobrável. 

Tabela 2 – Tipos de bicicleta e respetivas características 

Tipo de bicicleta Características 

Cidade 
Conforto, estabilidade e utilitária. Possui um quadro que facilita paragens 

no trânsito dentro da cidade. 

Pasteleira Robusta, pesada, confortável, roda 28’’. 

Dobrável 
Para uso urbano diário. Confortável, leve, ágil e fácil de transportar e 

arrumar. Possível dobrar. 

Lazer Sem suspensão, acessível monetariamente. 

Montanha de 
suspensão 
dianteira 

Para terrenos irregulares, com suspensão. Roda 24’’ e 24 velocidades. 

Suspensão total 
Maior conforto e segurança em terreno irregular. Modelos com roda 29’’. 

Vários tipos de utilização.  

Dowhnill Para descidas íngremes. Mais pesada e maior distância entre eixos. 

Ciclismo 

Para asfalto. Leve, com selim mais elevado que o guiador e permite 

posição aerodinâmica. Roda 28’’, pneus finos e pressão muito alta. Não 

recomendada para iniciantes.  

Single speed 
Sem mudanças. Citadina e de mecânica simples. Enorme variedade de 

formas e cores permitindo personalização. 

Elétrica 

Possui motor elétrico, que auxilia o pedalar, sendo útil para subidas 

íngremes. No entanto, é mais pesada pelo que dificulta transportá-la e 

pedalar quando não tem bateria.  

BMX Para a prática de acrobacias, com rotação total do guiador. Roda 20’’. 

Infantil Pequena dimensão e mecânica simples. 
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A Pedalar pelos Olivais 

A Junta de Freguesia aconselha alguns percursos cicláveis. Desafie a família ou a vizinhança e venha 

conhecer os Olivais a pedalar. 

Passeio Parque Vale do Silêncio (especial para crianças) 

Figura 23 - Mapa do percurso “Passeio Parque do Vale do Silêncio” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y49q9mul  

Distância: 1,3km 

Grau de dificuldade: Fácil 

Tempo aproximado:  

8min (10km/h) 
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Mobilidade partilhada 

Existem atualmente em Lisboa empresas de aluguer, bikesharing, ou partilha de bicicletas, assim como de 

partilha de trotinetas. Usar bicicletas partilhadas torna a utilização da bicicleta mais acessível, 

nomeadamente para quem não tem uma ou tem falta de local para parqueá-la em casa e/ou no trabalho; 

promove ainda a intermodalidade com os transportes públicos e evita deslocações à oficina. O requisito 

é ir a uma loja de aluguer de bicicletas ou ter um smartphone para instalar as aplicações das marcas 

(vide Tabelas A1 e A2). 

Quem utiliza estes meios de transporte, bicicletas ou trotinetas partilhadas, segue as mesmas regras do 

Código da Estrada, nomeadamente no que diz respeito à circulação na via (semáforos, STOP) e cedência 

de passagem a peões. O estacionamento destes veículos deve ser feito em locais apropriados, dentro das 

zonas permitidas pelas marcas. Deverão ser utilizadas preferencialmente as infraestruturas para parquear 

velocípedes, ou em torno destas, no caso das trotinetas (que não necessitam de ficar presas com cadeado). 

No caso de ainda não existir infraestrutura na zona, bicicletas e trotinetas devem ser estacionadas de modo 

a não perturbar a passagem de peões, nomeadamente nos passeios, ou de ciclistas nas ciclovias.  

#PartilhaLisboa é a campanha da Câmara Municipal de Lisboa que pretende promover a utilização dos 

diferentes modos de transporte partilhados. A campanha tem uma plataforma que agrega todos os serviços 

de mobilidade partilhada da cidade, disponível através do site www.partilhalisboa.pt. 

Experimente ou adira à mobilidade partilhada! 

Apoio mecânico 

Se tem a bicicleta guardada há muito tempo deve precisar de alguma afinação – ar nos pneus, óleo nas 

correias, ajuste de travões, etc. O uso continuado também carece, regularmente, de algum tipo de revisão 

pois numa bicicleta mal afinada, parte do esforço é desperdiçado. Ter a corrente limpa e bem oleada (meter 

óleo numa corrente suja de pouco serve), ter os calços dos travões sem tocar nas jantes e o eixo das rodas 

afinado de maneira a que a roda fique a rodar sozinha durante muito tempo, são pontos importantes.  

Consoante a urgência e o tipo de afinação que precise, pode recorrer a Cicloficinas, iniciativa voluntária e 

periódica, não permanente, ou oficinas de bicicletas, prestadas por empresas, abertas todos os dias. Há 

inclusivamente a possibilidade de contratar o serviço móvel de reparação de bicicletas.  

As Cicloficinas são iniciativas informais e abertas a quem nela queiram colaborar; consistem num serviço 

de assistência mecânica a bicicletas, prestado voluntariamente. Poderão também existir Cicloficinas 

pontuais (p.ex: apoio a eventos), as designadas sessões móveis.  

Os contactos de oficinas dedicadas e de Cicloficinas de Lisboa encontram-se em anexo (Tabelas 

A1 e A3). 
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Em 1816 surge a Draisiana, pelo barão Drais, pela adição de uma direção ao Celerífero. Drais foi de 

Draisiana desde Beaum a Dijon, em França, a uma velocidade média de 15 km/h, estabelecendo assim 

o primeiro “recorde ciclístico”.

Em 1840, o escocês Kirkpatrick McMillan adapta duas bielas ao eixo da roda traseira, que serviam como 

pedais. O primeiro pedal surgiu em 1855, inventado pelo francês Ernest Michaux. Os pedais eram ligados 

à roda dianteira e o invento ficou conhecido como “Velocípede”.  

Em 1861, o francês Pierre Michaux construiu outra bicicleta com pedais, mas agora adaptados à roda da 

frente. Pierre e seu filho Ernest fundaram a primeira fábrica de bicicletas do mundo. Em 1865, fabricavam 

cerca de quatrocentas bicicletas por ano.  

Em 1862, as autoridades de Paris criaram caminhos para os velocípedes nos parques, para evitar que se 

misturassem com charretes e carroças. Surgiram, assim, as primeiras ciclovias. Em 1868 ocorrem as 

rovas masculina e feminina de bicicleta, ambas em Paris.  

Em 1877 Rouseau apresenta um dispositivo que por meio de duas correntes multiplicava o giro da roda 

dianteira. Surgem também os travões e tiras de borracha coladas aos aros das rodas, inventados por 

Robert Thompson.  

Em 1880/1881 Starley e o sobrinho inventaram a bicicleta que assumiu as características semelhantes 

às que hoje conhecemos. Foram introduzidos os pedais no centro e a tração passou para a roda traseira, 

através de uma corrente de transmissão. A partir de 1891, as rodas passaram a ter pneus, com a invenção 

dos pneus com válvula de ar dos irmãos Michelin. Começava a era da bicicleta como a conhecemos hoje. 

“Andar de bicicleta fez mais pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no mundo”, dizia a 

feminista americana Susan Anthony, no final do século XIX. Isto porque a bicicleta deu liberdade de 

deslocação às mulheres, permitindo que fossem sozinhas de um lugar ao outro, e ajudou a mudar o 

vestuário que limitava os seus movimentos.  

Rotas cicláveis de Portugal 
A Ecovias Portugal lançou o primeiro guia turístico, em formato digital e em inglês, que pretende promover 

o turismo em bicicleta e dá a conhecer 870 quilómetros de percursos cicláveis ao longo da costa atlântica

portuguesa.

O road book contém mapas, com informação sobre as rotas cicláveis de longa distância,

georreferenciadas em GPS, pontos de interesse turístico, histórico, arquitetónico e paisagístico, possibilita

ainda a consulta do perfil de cada percurso e identifica os locais onde existe maior incidência de acidentes

rodoviário.
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Equipamento/Material aconselhado 

O material e o equipamento a trazer na bicicleta dependem do tipo de utilização, das condições 

atmosféricas, da duração da viagem e das horas de circulação. A tabela 4 lista algumas das possibilidades. 

Assinale nas colunas o que quer levar. 

Tabela 4 – Equipamento e material para levar com a bicicleta 

O que levo 

(marque x) 
Equipamento Material 

O que levo 

(marque x) 

Capacete / Chapéu / 

Boné (sol e poeiras) 
Kit de ferramentas 

Óculos Kit de arranjo de furos 

Alforge / Cesto / Mochila Colete de sinalização 

Corta-vento/ Blusão 
Garrafa de água 

reutilizável 

Cadeira  para  bebé  /  
Atrelado 

Bomba de ar 

Luvas Câmara-de-ar suplente 

Pinças / Refletores 

Bilhete de transporte 

Toalha 

Dicas gerais 

O uso de capacete não é obrigatório, mas há quem prefira usá-lo. 

Se viaja de calças, estas devem estar justas à perna, para não se prenderem a alguma peça da bicicleta. 

Pode recorrer a pinças para calças ou refletores de tornozelo.  

Os óculos permitem proteger do encadeamento dos olhos e até de algumas poeiras. 
Se não tem passe, traga consigo um cartão “Viva Viagem” carregado com zapping, caso 
surja algum imprevisto com a bicicleta que não se possa remediar no imediato.  

As mochilas, malas e pastas impedem a circulação de ar. Prefira alforges, cesto ou pendure a mochila no 

porta-bagagem ou no guiador. Para cargas mais pesadas, poderá justificar-se o uso de um atrelado.  

Se o seu trabalho exige que use fato e não se sente confortável de bicicleta assim, poderá levá-lo nos 

alforges, no atrelado ou até levá-lo para o trabalho em dias anteriores que não vá de bicicleta, para mudar 

de roupa nestes dias. 

Noite, Chuva e Elevadas Temperaturas 

Para circular à noite, além da sinalização luminosa na bicicleta, recomenda-se o uso de roupa clara ou 

refletora, tornando-se visível para demais utilizadores/as da via.  
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Barras de tejadilho 

A bicicleta não poderá exceder: 

 O comprimento de 0,55 m para a frente nem 0,45 m para a retaguarda; 

 A largura do automóvel;  

 Terá de respeitar uma altura máxima de 4m.  

Suportes de retaguarda 

Existem dois sistemas de suporte de colocação na retaguarda do veículo:  

 Suportes de bagageira: o conjunto do suporte com a bicicleta não pode ultrapassar a largura dos 

espelhos laterais, caso contrário, é necessária autorização especial, a renovar anualmente; 

 Unidades técnicas de extensão de carga, que se acoplam na bola de reboque. 

 Unidades técnicas de extensão de carga  

 O modelo do equipamento utilizado tem de ser homologado pela União Europeia;  

  A bola de reboque do veículo deve estar considerada na caderneta do veículo, para utilização de 

reboques/atrelados;  

 Deve alterar-se o seguro automóvel no caso de utilização de bola de reboque e atrelado, por forma 

a incluir o atrelado. 

No caso de ser necessário instalar uma bola de reboque esta deve ser amovível, bem como deve ser 

instalada uma ficha elétrica de 13 pinos para que as luzes de marcha atrás funcionem; esta deve ainda 

conter a indicação da carga suspensa máxima.  

Breve história da bicicleta 

A invenção da bicicleta como meio de locomoção é difícil de precisar no tempo. Há quem defenda que 

surgiu com o conde francês Sivrac, ou que a sua criação é posterior, embora já tenham sido descobertos 

hieróglifos com um veículo de duas rodas com uma barra sobreposta.  

Em 1790 o conde francês Sivrac inventou uma máquina, o Celerífero, um antepassado da bicicleta 

moderna. Consistia num corpo de madeira apoiado sobre duas rodas, também de madeira. Não tinha 

movimento de direção, já que a roda dianteira era fixa, nem pedais, o que obrigava a pessoa a caminhar 

sentada sobre o Celerífero.  
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Sabia que em Lisboa chove menos de 100 dias por ano? Nas estações mais frias, aconselha-se um 

corta-vento ou um blusão impermeável. Para dias de maior calor, pode levar uma pequena toalha, 

desodorizante e uma camisola suplente, para uma lavagem rápida do tronco e troca de camisola. 

Transporte de crianças e mercadoria  

Para transportar crianças mais pequenas poderá adquirir uma cadeira homologada para afixar atrás ou à 

frente. Para crianças maiores poderá necessitar de um atrelado. O atrelado, para além de transporte de 

crianças pode também permitir transportar mercadorias. 

Principais regras 

O principal fator de segurança em contexto urbano é, antes de mais, a sua própria conduta: Veja, seja 
visto/a e previsível. Circule com precaução (Fonte: PSP e MUBI).  

Automobilistas: obrigatoriedade de dar prioridade a 

bicicletas em passagens assinaladas na faixa de rodagem 

para travessia de velocípedes (figura 5) e de moderar 

velocidade à aproximação dessas passagens.  

 Contudo, os velocípedes não devem atravessar a 

faixa de rodagem sem se certificarem que o podem 

fazer sem risco de acidente, tendo em conta a 

distância que os separa de veículos que nela 

transitam e sua velocidade.  

Crianças até 10 anos podem circular de velocípede nos 

passeios, desde que não ponham em perigo ou perturbem 

outros peões. 

Velocípedes: 

a) devem circular pelo lado direito da via, conservando distância de segurança de bermas ou

passeios.

b) devem respeitar o regime geral de cedência de passagem. Na ausência de sinalização, quando 

se apresente pela direita, a bicicleta tem prioridade sobre o veículo motorizado.

c) deixam de estar obrigados a circular nas pistas destinadas (ciclovias), podendo fazê-lo junto do

restante trânsito, caso seja uma alternativa mais vantajosa.

d) podem circular paralelamente numa via, no máximo aos pares, exceto com reduzida visibilidade 

ou quando o trânsito é intenso e desde que não causem perigo ou embaraço ao trânsito.

e) podem transportar carga em reboque ou caixa de carga.

f) em rotundas, podem ocupar a via de trânsito mais à direita, mesmo que não pretendam sair na

primeira via de saída, sem prejuízo de facultar a saída de condutores/as.

Figura 5 - Passagens para velocípedes nos 
Olivais (Fonte: Gonçalo Peres) 
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Seguros 

De modo a proteger-se contra eventuais furtos, sugere-se que digitalize a fatura de aquisição da bicicleta, 

pois com o passar do tempo pode ficar ilegível. Poderá ainda anotar todos os detalhes da bicicleta – 

marca, modelo, cor e número do quadro, e fotografá-la, o que poderá ajudar a provar-lhe que a bicicleta 

é sua.  

Como posso segurar a minha bicicleta?  

Existem várias alternativas, como incluir a bicicleta na cobertura de bens em garagem ou de recheio. Se 

tiver um seguro multirriscos-habitação, poderá incluir a bicicleta na cobertura do recheio. Se tiver sido 

muito cara, deverá ser discriminada na apólice. Nesse caso, ficará protegida face a roubos, inundações 

ou incêndios (Fonte: DECO PROTESTE). 

Como posso segurar-me contra acidentes que venha a ter com a bicicleta?  

Pode contratar um seguro de responsabilidade civil familiar, onde cobre toda a família, garantindo a 

seguradora indemnizações por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de lesões corporais 

e/ou materiais que sejam causados a terceiros pela utilização de veículos sem motor, quando conduzidos 

em locais privados ou públicos não sujeitos ao Código da Estrada.  

Quanto custa?  

Deverão ser consultadas várias seguradoras, incluindo também a Federação Portuguesa de Cicloturismo 

e Utilizadores de Bicicleta e Federação Portuguesa de Ciclismo, pois o preço pode variar consoante o 

número de pessoas (individual, família ou grupo) ou mesmo o número de dias (um só evento ou para o 

ano todo, por exemplo).   

Transporte de bicicletas em suportes 

Para o transporte de bicicletas em automóveis, podem ser colocadas barras no tejadilho, suportes de 

carga na retaguarda ou ainda recorrer a reboques homologados. Para qualquer uma destas alternativas, 

a carga transportada não pode reduzir a visibilidade do/a condutor/a, nem ultrapassar os contornos 

envolventes do veículo, tendo de ficar salvaguardada a correta identificação dos dispositivos de 

sinalização, iluminação e matrícula. O não cumprimento das regras pode conduzir a coimas superiores a 

120€.  
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Para ultrapassar uma bicicleta, o/a condutor/a deve moderar a 

velocidade durante a ultrapassagem e guardar uma distância mínima 
obrigatória de 1,5 metros para o ciclista (figura 6). 

Figura 6 - Distância mínima obrigatória em caso de ultrapassagem (Fonte: Guilherme Formiga). 

O resumo e esquematização das principais regras apresentam-se na figura 7. 

Figura 7 – Representação esquemática das principais regras de circulação 
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Luzes obrigatórias 

A Portaria n.º 311-B/2005, de 24 de março, define os sistemas de 

sinalização luminosa bem como os refletores de uso obrigatório nos 

velocípedes que circulam na via pública (figura 8):  

Luzes de presença: à frente (feixe luminoso contínuo de cor 

branca) e à retaguarda (feixe luminoso contínuo ou intermitente 

de cor vermelha); visíveis à noite e por tempo claro a uma 

distância mínima de 100 m; Figura 8 - Disposição da iluminação 

Refletores, à frente (cor: branca) e à retaguarda (cor: vermelha); obrigatória no velocípede 

obrigatórios do anoitecer ao amanhecer e sempre que as 

condições meteorológicas ou ambientais tornem a visibilidade insuficiente.  

Refletores nas rodas com número mínimo em cada roda: dois se forem circulares ou segmentos de 

coroa circular ou apenas um se for um cabo refletor em circunferência completa (cor: âmbar, exceto se 

for um cabo refletor, caso em que pode ser branca). 

Dicas de circulação em estrada 

Trânsito  

 Tome especial atenção à abertura de portas, a carros a arrancar e a peões a atravessar. 

 Nos semáforos, condutores/as nem sempre utilizam as luzes de mudança de direção quando 

pretendem virar para outra rua. Se não tiver a certeza, espere até que seja tornada explícita a sua 

intenção.  

 Os ângulos mortos dos autocarros e outros veículos longos são muito maiores do que os dos carros 

normais. Nunca os ultrapasse pela direita. 

 Desmonte ou reduza a velocidade (para uma velocidade equivalente à dos peões) quando circular 

em ruas pedonais.  

 Atenção a peões quando circular em corredores para bicicletas pintados em passeios.  

 Num cruzamento semaforizado, procure posicionar-se à frente dos restantes veículos antes do sinal 

ficar verde (evita respirar fumos de escape e mantém-se visível para outros veículos). 

Pressão dos pneus 

A pressão do pneu de uma bicicleta deve ser mais alta que a do automóvel, podendo ir aos 9 bar, consoante 

o pneu. Essa informação está escrita no pneu, aparecendo o intervalo ou o máximo recomendado. Nas

BTT, o mínimo é o valor recomendado para quando se faz todo o terreno. Em alcatrão, pode usar o máximo.
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Folheto PSP 
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Chuva e carris 

Caso tenha chovido ou esteja a chuviscar, aconselhamos maior prudência na circulação, especialmente 

em curvas e travagens. Olhe para a frente e planeie a sua linha. Prefira fazer uma curva feita bem redonda 

e aberta. Viragens bruscas poderão levar o pneu a derrapar inesperadamente. Cuidado com pinturas na 

estrada (p.e. passadeiras) e pisos metálicos (tampas de esgoto, carris dos elétricos, etc.), que ficam muito 

mais escorregadios quando molhados. Quanto aos carris dos elétricos, deverá atravessá-los num ângulo 

o mais próximo possível do reto – 90º.

Redução da tensão com motoristas 

 Facilite ultrapassagens sempre que possível, sem diminuir a sua segurança.  

 Não alimente situações de hostilidade e conflito, ignore e siga caminho; o Código da Estrada dá-lhe 

o direito de circular na faixa de rodagem.

Respeite para ser respeitado.

Em caso de acidente 

 Registe os dados de pessoas (condutores/as, peões, etc.) e veículos envolvidos (nome, contacto, 

matrícula, etc.). Pode descobrir mais tarde que teve sequelas do acidente ou que a bicicleta sofreu 

algum dano.  

 Procure cuidados médicos especializados. Antes de voltar a utilizar a bicicleta, assegure-se que esta 

se encontra em condições de segurança. 

 Se a polícia for chamada a intervir, insista em prestar declarações expondo a sua perspetiva. 

Outras dúvidas 

Porque é que as bicicletas não são obrigadas a ter seguro? 

Considerando a velocidade e o peso médios, o dano provocado por um automóvel é potencialmente mais 

grave e oneroso que o eventual dano provocado por um velocípede. Daí que, não só as bicicletas, mas 

também peões ou veículos de tração animal não sejam obrigados a ter seguro. Caso um/a ciclista danifique 

outro veículo na via pública e seja considerado culpado, terá de pagar os danos causados do seu bolso, 

tal como já o fazem os peões. Todavia não se podem comparar financeiramente os potenciais danos 

provocados por um velocípede com os danos provocados por um automóvel. Mesmo assim, várias pessoas 

têm seguro de bicicleta. Confira em anexo mais detalhes.  

Porque é que os/as ciclistas: 

a) não pagam o Imposto Único de Circulação (IUC)?

O IUC serve essencialmente para mitigar custos dos impactos ambientais provocados pelo tráfego 
rodoviário, assim como a manutenção das infraestruturas viárias. Em Portugal, como noutros países 
europeus, tende-se a substituir o cálculo do imposto baseado na cilindrada por um cálculo associado às 
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Rcicla 
Passeio do Adamastor, Loja 
10, Lote 2.01.01.B, Parque 
das Nações 

938245433 
Vitor4130@gmail.com 

https://rcicla.wordpress.com 
x x 9h-19h: 9€ 

Ring a Bike Rua do Armistício, 24 A1885-
008 Moscavide 

964 442 027 
rent@ringabike.pt 

1h: 5€ 
4h: 10€ 

9h-21h: 20€ 
Sportzone 
Vasco da 
Gama 

Centro Comercial Vaco da 
Gama, Parque das Nações 

707 100 206 
www.sportzone.pt/contacts x x 

The Fietsen 
Shop 

Passeio do Adamastor, 6-D, 
1990-008, Lisboa 

911 838 654 
info@thefietsenshop.com 

https://thefietsenshop.com/ 
x 

Zeev – 
mobility for 
people 

Rua Prof. Henrique Barros, 11 
RC, Prior Velho 

212 454 656 
geral@zeev.pt 

www.zeev.pt/duas-rodas/bicicletas/ 
x 

Tabela A2 – Bicicletas partilhadas em Lisboa 

Marca Tipo de 
bicicleta Estacionamento Valores Site 

Gira 
Bicicletas 

elétricas ou 
clássicas 

Em docas próprias Passe anual: 25€ | Passe mensal: 15€ 
Passe diário: 2€ 

Os primeiros 45 minutos são gratuitos 
para quem tem passe anual ou mensal.  

https://www.gira-
bicicletasdelisboa.pt/ 

Uber Bicicletas 
elétricas 

Livre 0,15€ por minuto de utilização https://pt.jump.com/pt
/pt-pt/ 

Tabela A3 – Cicloficinas 

Cicloficina Horário Morada Contactos 

ANJOS 
Segundas-feiras e 
Quartas-feiras, 19h - 
22h 

Rua Dr. Almeida Amaral, 15ª, 
Lisboa 

http://anjos.cicloficina.pt 
anjos@cicloficina.pt 

ALFAMA Quintas-feiras, 18h-21h Rua da Regueira 40 cicloficina.alfama@gmail.com 

FCUL 
Segundas-feiras, 18h-

20h 

Edifício C3, Faculdade de 

Ciências, Cidade Universitária 

www.facebook.com/cicloficina.fcul/ 

ciencias@cicloficina.pt 

FCSH Última Sexta-feira útil de 
cada mês, 17h-21h 

Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Torre B, Piso -1, Av 
de Berna 26, Lisboa 

fb.com/cicloficinafcsh 
fcsh@cicloficina.pt 

JUNQUEIRA 
Primeira Sexta-feira do 

mês, 18h30-20h30 
Travessa Artur Lamas, Lisboa 

fb.com/cicloficinadajunqueira 

cicloficinajunqueira@gmail.com 

MARVILA 
Segunda (1) e última 
quarta-feira (2) de cada 
mês, 17h-19h 

(1): Loja CoMvida – Rés do 
Chão, junto à Biblioteca de 
Marvila; (2): Centro de 
Promoção Social da PRODAC – 
SCML 

fb.com/cicloficina.crescente/ 

ORIENTE 2ª quarta-feira de cada 
mês, 18h - 20h00 

No exterior do Pavilhão do 
Conhecimento, Parque das 
Nações. 

https://cicloriente.pt/ 
cicloficinadooriente@gmail.com 
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emissões de CO2. Os velocípedes provocam uma ténue deterioração dos pavimentos devido ao baixo 

peso, ocupando também menos espaço na via pública que um automóvel. Para além dos custos sociais 

negligenciáveis, o uso da bicicleta tem um impacto positivo para o país. Como já referido atrás, cada km 

percorrido de automóvel tem um custo ao país de 0,15€, enquanto a bicicleta tem um ganho de 0,16€/km. 

b) podem prescindir de ciclovias, se existem e custaram dinheiro ao erário público?

Um/a automobilista pode escolher que via tomar: a autoestrada, um itinerário principal, estradas nacionais 

ou municipais, considerando fatores como tempo despendido, segurança, conforto, nível de 

congestionamento, paragens a efetuar, os locais por onde quer passar ou mesmo o tipo de automóvel que 

conduz. Para ciclistas, aplica-se o mesmo princípio da liberdade de trânsito, considerando que tanto podem 

circular em pistas reservadas, como em faixas comuns de trânsito (excetuando autoestradas, vias rápidas 

e algumas pontes e túneis). Por outro lado, várias ciclovias foram pensadas como percursos de lazer, mais 

aptos para passeio do que para movimentos quotidianos (ex. casa/trabalho/casa ou casa/escola/casa).  

c) podem circular a par?

Esta postura de segurança defensiva, lado a lado, permite ocupar, 

longitudinalmente, menos espaço na via e obriga a uma ultrapassagem 

convencional (ocupando a via adjacente). Ou seja, o/a automobilista deverá 

abrandar até à velocidade dos/as ciclistas até ter a devida visibilidade e 

segurança que permita ultrapassar. Assim, evita-se que o veículo ultrapasse com 

velocidade excessiva, que poria em causa a segurança de ciclistas. Circular 

a par também permite maior visibilidade, principalmente em curvas ou em 

zonas de visibilidade mais reduzida, sendo preferencial quando se circula com menores (figura 9). 

d) podem circular mais longe da berma?

Quando se circula junto à berma, há maior probabilidade de encontrar obstáculos 

que ponham em causa a segurança; é o caso de sarjetas, buracos no pavimento 

(por norma, o pavimento encontra-se mais deteriorado junto a bermas), valetas, 

objetos cujo volume sai dos passeios ou carros estacionados cuja porta se abre 

subitamente. Um/a ciclista encostado à berma fica também sujeito/a à colisão 

mais frequente em meios urbanos: o “gancho à direita” – ultrapassagem pelo 

veículo motor pela esquerda para cortar a trajetória do ciclista ao virar à direita. 

Quando um/a ciclista circula mais ao centro da via (figura 10), força uma 

ultrapassagem mais segura. 

Figura 9 - Circulação a par com 
menores na via 

Figura 10 - Adequada posição 
d@ ciclista na via 
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Tabela A1 – Lojas de bicicletas, com serviço de oficina, venda, ensino ou aluguer1. 

Loja Localização Contactos 

O
fic

in
a 

Ve
nd

a 

Es
co

la
 

Aluguer de 

bicicletas 

Bicicletas 
Moscavide 

Avenida Moscavide 83-A, 
1885-066 Moscavide 219 447 043 x 

Biclas 
Belém 

Avenida de Brasília, 1300-598 
Lisboa  

963 780 233 
937 406 316 

loja.belembike@gmail.com 
http://www.biclas.com/ 

x x 

Biclas 
Chiado 

Largo de São Julião, 20-21, 
1200-417 Baixa-Chiado 
(Praça do Município)  

912 403 423 
963 780 233 

loja.biclas@gmail.com 
x x 

Bike a Wish 
Rua das Fontainhas a S. 
Lourenço, 29 1100-246 
Martim Moniz 

211 329 949 
Lisboa@bikeawish.com 

www.bikeawish.com  

1h: 6€ 
4h: 10€ 
8h: 15€ 
24h: 20€ 

Bike Pop Largo do Intendente, 21, 
Lisboa 

211 547 479 / 932 453 767 
lisboa@bikepop.pt 

www.bikepop.pt 
x x 

24h: 15€ 
2 dias: 28€ 
7 dias: 85€ 

Bike Zone Estrada de Benfica, 400 A/B, 
Lisboa 

217 742 549 
lisboa@bikezone.pt 

https://bikezone.pt/pt/ 
x x 

BikeIberia Largo do Corpo Santo, 5, 
Lisboa 

213 470 347 
info@bikeiberia.com 
www.bikeiberia.com 

Convencionais: 
1h: 5€, 4h:12€ 
9h30-19h: 15€ 

Elétricas: 
1h: 20€, 4h: 30€ 

9h30-19h: 35€ 

Cenas a 
Pedal 

R. Fernando Palha 52, 1950-
132 Lisboa

917 489 631 
913 475 864 

info@cenasapedal.com 
www.cenasapedal.com/ 

x x x 

E-bike

Lovers

Passeio de Neptuno lote 
2.01.01.F Loja 22, Parque 
das Nações 

91 970 3043 
ebikeloversportugal@gmail.com 

www.e-bikelovers.com
x x 

Bicicletas elétricas 
(serviço premium) 

3 dias: 140€ 

Go Cycling 
Portugal 

Av. Infante Dom Henrique 
311, Lisboa 

217 590 365 
info@gocyclingportugal.com 

https://pt.gocyclingportugal.com/
Desde 25€ por dia 

Kombina Av. do Mediterrâneo, 4ª, 
Parque das Nações 

215 920 236 
expo.lisboa@kombina.pt 

https://kombina.pt/ 
x x 

Loja das 
Bicicletas 

Avenida do Colégio Militar 40-
A (frente ao n.153), Lisboa 

217 163 759 
ldb@lojadasbicicletas.pt 
www.lojadasbicicletas.pt/ 

x x 

Núcleo 
cicloturista 
de Alvalade 
– Escolinha
da bicicleta

Complexo Desportivo 
Municipal S. João de Brito, 
Avenida Do Brasil, 
1700 Lisboa 

210 987 537 
nca.alvalade@gmail.com 

http://ncalvalade.blogspot.com/
x 

Racing Tour R. Ladislau Patrício, 11B
1750-136 Lisboa

914 799 660 
racingtour.rent@gmail.com Meia hora: 2€ 

1 Se conhece outra entidade que presta estes serviços e não se encontra na listagem, envie-nos essa informação 
para sustentabilis@jf-olivais.pt   
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Porque é que os veículos têm de assegurar uma distância lateral de 1,5m quando passam por um 
velocípede?  

Por segurança. Um/a ciclista não possui chassi de proteção, em caso de embate lateral, pelo que se 

assegura desta forma que, caso aconteça um imprevisto na condução do velocípede (como queda ou 

súbita alteração na direção tomada) não haja risco para o/a ciclista.  

Como planear o trajeto? 

O melhor trajeto para ir de bicicleta pode não ser o que usaria de carro. Se ainda 

não conhece alternativas, consulte o mapa dos declives de 

Lisboa (http://goo.gl/m942WS) e dos Olivais na figura 17. 

Prefira rotas cujos declives estejam assinalados a verde no mapa. Os declives 

a vermelho serão de evitar. Se tiver mesmo que passar por eles, não se iniba e 

pode levar a bicicleta a pé (figura 11). Conjugue ciclovias com estrada e transportes 

públicos, garantindo a sua segurança e conforto.  

Fale com quem faça esses percursos e teste trajetos e locais para prender a 

bicicleta, quando as ruas têm menos trânsito (fim-de-semana ou férias).   

Bicicleta em transporte público 

Consoante o trajeto, pode combinar a bicicleta com outros meios de transporte, nomeadamente o 

transporte público. Desde abril de 2019, os novos passes da Área Metropolitana de Lisboa – AML, têm 

preços convidativos à utilização do transporte público: o navegante municipal (30€) permite circular por 

todo o concelho de Lisboa e com o navegante metropolitano (40€) pode usufruir de todos os transportes 

públicos, nos 18 municípios da AML, desde Mafra/Sintra até Setúbal! Com o passe navegante família, todo 

o agregado familiar paga no máximo 80€ por mês.

As condições do transporte da bicicleta nos transportes públicos que circulam em Lisboa podem ser

consultadas de seguida, não se substituindo à informação das transportadoras, na eventualidade de

alterações.

Carris 

Durante a semana, as bicicletas podem andar em cinco carreiras com autocarros preparados para o seu 

transporte, os Bike Bus, três dos quais passam pelos Olivais(*). 

Carreiras BikeBus:  

708 - Martim Moniz – Parque das Nações Norte (*)
723 - Algés - Desterro 
724 - Alcântara - Pontinha  
725 - Estação do Oriente – Prior Velho (*) 

731 – Moscavide - Av. José Malhoa (*)  

Figura 11 - Nas subidas, pode 
levar a bicicleta a pé 
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Horário de Funcionamento: 

As carreiras Bike Bus funcionam todos os dias, no horário específico de cada carreira. 

Condições gerais:  

Até 4 bicicletas por autocarro (as bicicletas dobráveis são consideradas bagagem de mão podendo 

....ser transportadas em todos os autocarros em local próprio); 

Entre no autocarro Bike Bus com a bicicleta pela porta de saída do veículo; 

Fixe a bicicleta na braçadeira de velcro antes do veículo iniciar a viagem;  

Valide título de transporte nos validadores existentes no interior do veículo. 

Composições de comboio 

Condições gerais comuns: 

Algumas das condições gerais de utilização da bicicleta no Metropolitano de Lisboa e nos Comboios de 
Portugal são comuns, nomeadamente:  

Cada cliente pode transportar apenas uma bicicleta;  

Proibida a utilização da bicicleta nas estações, cais, átrios, acessos, passagens, etc.; 

As bicicletas devem ser transportadas de forma a não obstruírem portas nem dificultarem a entrada 

e saída de clientes;  

Nem o Metropolitano de Lisboa, E.P.E. nem a CP se responsabilizam por danos causados a 

bicicletas e/ou a terceiros, durante o respetivo transporte.  

Metropolitano de Lisboa 

Em todos os comboios do Metro Lisboa (figura 12) é possível transportar a bicicleta, exceto quando se 

verifiquem grandes aglomerações de passageiros/as.  

Figura 12 - Rede de Transportes de Lisboa (junho, 2019) (Fonte: www.metrolisboa.pt/) 
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Links úteis / Bibliografia 

Ainda persistem dúvidas ou quer saber mais? Consulte os links seguintes: 

http://mubi.pt/  |  http://bikebuddy.mubi.pt/  |  http://sextadebicicleta.mubi.pt/ 

http://www.fpcub.pt/  |  https://www.fpciclismo.pt/ 

http://lisboaenova.org/  |  https://lisboaenova.org/bike-to-work/ 

https://www.apambiente.pt/ 

https://bicicultura.org/  |  http://www.cenasapedal.com/  

https://cicloriente.pt/ 

http://www.cicloviaslx.com/  

https://cidadeciclavel.mubi.pt/ 

http://ecoviasportugal.wix.com/ecoviasportugal   

http://menos1carro.blogs.sapo.pt/ 

http://pedalada.com/ 

http://www.bikemagazine.com.br/2012/02/primeira-bike/    

http://www.euvoudebike.com/ 

https://www.deco.proteste.pt/bicicleta 

https://www.aml.pt/index.php 

https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/cart%C3%B5es/transportes/viva-viagem.aspx 

http://www.carris.pt/pt/bike-bus/  

https://www.cp.pt/passageiros/pt/informacao-cliente/informacao-util/transporte-bicicletas 

https://www.metrolisboa.pt/viajar/como-utilizar-o-metro/  

https://ttsl.pt/passageiros/utilizacao-do-transporte-fluvial/ 

Viegas, F (2008). Critérios para a implementação de redes de mobilidade suave em Portugal – um 

caso de estudo no município de Lagoa. Dissertação para obtenção de Grau de Mestre em 

Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395137884483/Dissertacao.pdf    
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Pedro Sanches | Eng.º Civil 
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Horário de funcionamento: 

Sem restrições. O Metro de Lisboa aconselha a evitar as horas de maior afluência nos dias úteis. 

Condições gerais:  

Proibido o transporte de bicicletas nas escadas mecânicas, tapetes rolantes e elevadores;  

Só podem ser transportadas duas bicicletas em cada carruagem dos comboios, desde que não se 

verifiquem grandes aglomerações de passageiros;  

Os clientes serão responsabilizados de danos causados pelas respetivas bicicletas a comboios 

e instalações do Metro; 

Comboios de Portugal 

Nos comboios urbanos de Lisboa, o transporte da bicicleta é gratuito em todos os comboios, 

nas carruagens destinadas para esse efeito. Nos serviços de comboios alfa 

pendular, intercidades, regional/interregional/urbanos de Coimbra, Sud Expresso/Lusitânia 

Comboio Hotel existem condições específicas de utilização, que podem ser consultadas no site da CP. 

Horário de Funcionamento: 

Comboios urbanos de Lisboa: em qualquer horário, exceto se restringido pelo operador de revisão e venda. 

Condições gerais: 

As entradas e saídas das bicicletas são da responsabilidade do/a Cliente;  

Autorizado transporte exclusivamente nos serviços permitidos e nas carruagens identificadas para 

o efeito;

O Operador de Revisão e Venda pode recusar o transporte sempre que, dada a lotação do comboio,

possa potenciar danos materiais e/ou pessoais ou perturbar o bom funcionamento do serviço;

Não é permitido o transporte de bicicletas de tamanho não convencional (p.ex. long bike) 

São permitidas bicicletas elétricas (com potência máxima contínua de 0,25 kW), desde que em 

dimensão/espaço ocupado (não considerando a bateria), se assemelhem a uma bicicleta 

tradicional;  

Vide condições gerais comuns acima listadas.    

Transtejo 

O transporte de bicicletas é gratuito em todas as ligações fluviais Transtejo e a qualquer horário, 

respeitando a lotação, consoante a tipologia de embarcação e percurso realizado (tabela 5).  

 “Uso a bicicleta todos os dias, faça chuva, vento ou sol. No início é 

desafiante. Escolhem-se caminhos mais longos e às vezes mais 

difíceis para tentar fugir ao trânsito e andar em ciclovias. Depressa nos 

apercebemos que a estrada não é nenhum quebra-cabeças. 

Começamos a descontrair e a pedalar com a restante urbe, que se 

desloca devagar mas cheia de pressa.  

Querem todos chegar depressa e nós, devagarinho, desfrutamos da 

vista, vemos a ponte, as fachadas, as pessoas e chegamos lá primeiro. 

Paramos para tomar um café. Prendemos a bicicleta e vamos comprar um presente. Vamos jantar com 

amigos, seja no Terreiro do Paço ou no Castelo. As luzes da noite e o fresco da cidade são suficientes 

para nos motivar e pedalar encosta acima. Sem darmos conta, não existem mais obstáculos, a chuva 

não constipa e o frio sabe bem. Sobram as memórias da cidade.” 

Inês Teles Afonso | Eng.ª do Território

“A minha relação com as bicicletas começa cedo. A minha família materna é de Ílhavo, onde a bicicleta 

pasteleira é o principal meio de transporte. O respeito de quem anda de carro existe pela sã convivência. 

Quando fui para o Técnico, há 25 anos atrás, a bicicleta entrou na minha rotina Lisboeta. Não havia ainda 

ciclovias, mas o trajecto pelo jardim do Campo Grande e Entrecampos fazia as minhas delícias. 

Entretanto, mudo de casa e até ao trabalho passo pelos Olivais, sendo 10km com alguns desníveis para 

vencer. E num dia sem carros, o meu amigo João acompanha-me no percurso casa – trabalho e percebo 

que afinal são apenas 30 min (bom! às vezes 40!), mas sobretudo, é possível disfrutar da viagem, fazer 

desporto e relaxar. 

Para promover o maior uso da bicicleta e maior segurança das viagens, a aposta deve ser na mudança de 

mentalidades, quer de automobilistas, quer de quem está em cargos de decisão para a mobilidade. 

Uma das principais frentes para essa mudança é a aposta na 

educação/sensibilização, onde o “ciclo-expresso do Oriente“ é um 

exemplo magnífico. 

Numa cidade (e num mundo) com mais bicicletas, encurtamos 

distâncias, somos pessoas mais saudáveis, felizes, respeitadoras uns 

dos outros e conscientes do ambiente. Deve ser este o futuro.”
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Condições gerais:  

No embarque de bicicletas não é permitido: 

 Exceder a lotação de passageiros fixados nos certificados do navio;  

 Obstruir, mesmo que parcialmente, os acessos aos meios de salvação, portalós e saídas de 
..emergência;   
 Prejudicar os tempos e a segurança no embarque e desembarque de passageiros 

 Transportar bicicletas fora das áreas designadas;  

  Embarcar bicicletas com suspeita de poderem derramar qualquer lubrificante ou outros resíduos, nos 
pavimentos 

Tabela 5 – Número máximo de bicicletas permitidas nas embarcações Transtejo (2019) 

Ligação Lotação Área de Transporte 

Montijo – Cais do Sodré Catamarãs Transcat (a) - 5 Pedro 
Nunes e 
Cesário Verde (b) - 6 

a) Salão junto ao bar
Salão a ré (4) + Salão a
vante (2)

Seixal – Cais do Sodré Catamarãs Transcat (c) – 5 
Pedro Nunes e Cesário 
Verde (d) - 6 

c) Salão junto ao bar d)
Salão a ré

Trafaria – Porto Brandão – 
Belém 

Ferries (e) – 30 
Cacilheiros (f) - 4 

e) Parque de Veículos
f) Portalós de vante

Cacilhas – Cais do Sodré Cacilheiros – 4 
São Jorge - 6  

Portalós de Vante 

Barreiro – Terreiro do Paço 5 Paiol das Bicicletas 

Estacionamento  

Como prender a bicicleta?  

Procure parques para bicicletas, ou bicicletários, no edifício que trabalha ou nas imediações, de preferência 

em local visível e onde passem pessoas com frequência. Prenda a bicicleta a um ponto fixo, passando a 

corrente do cadeado por dentro do quadro, por dentro da roda traseira e por fim, no local onde vai ficar 

estacionada. O cadeado deverá ficar na parte de cima, sem tocar no solo. Desta forma, caso alguém tente 

levar a sua bicicleta, não poderá apoiar a ferramenta no chão para fazer força e cortar o cadeado. Não 

prenda a bicicleta apenas à roda da frente ou ao selim, que são de fácil remoção. Há pessoas que até 

levam o selim consigo, depois de 

estacionarem a bicicleta, caso 

este seja de aperto rápido.  

Figura 13 - Como prender a bicicleta. 
Fonte: DECO PROTESTE 

Na ausência de parques de bicicletas, deve evitar postes de sinalização rodoviária, uma vez que a bicicleta 

aí presa é punível com coima. Uma alternativa pode ser adquirir um modelo de bicicleta dobrável, que 

permita transportá-la para qualquer local mais facilmente. 
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Gonçalo Peres | Programador Web e Sócio-gerente da Cineteka 

“Comecei a usar a bicicleta em 2008, para levar o meu primeiro 

filho à creche, que ficava a 2,5 km de casa, em "Olivais Velho". 

Na altura não fazia ideia dos vários benefícios físicos, 

psicológicos, económicos, sociais e políticos que esta decisão 

traria. Hoje uso a bicicleta para 100% das minhas deslocações 

e para viajar e conhecer o nosso lindo país. É um prazer 

começar e terminar os dias da semana a levar/buscar os meus 

filhos à escola, faça chuva ou sol, seguindo depois para os 

compromissos profissionais, o nível de exercício moderado recomendado para um estilo de vida saudável. 

Subir o Vale do Silêncio duas vezes por dia e sentir a mudança das estações do ano num percurso envolto 

em natureza, sem a violência imposta pelos veículos motorizados, é altamente terapêutico. A descida faço 

sempre por estrada, pois nesse sentido é fácil atingir velocidades incompatíveis com as pessoas que ali 

circulam a pé, que para mim estão no topo da hierarquia do espaço urbano. 

Investir na bicicleta como meio de transporte é uma das melhores coisas que pode fazer por si, pelos outros 

e pela sua cidade. Liberte-se dos preconceitos e dos mitos e faça-se à estrada, com a ajuda deste guia, de 

alguém com mais experiência e estabeleça um plano de longo prazo... até aos 80 anos ou mais.” 

Gonçalo Santos | Estudante de Doutoramento e Bike Buddy 

"Utilizar a bicicleta, em primeiro lugar é divertido! Se têm dúvidas perguntem a uma 

criança. Além disso, melhora a saúde, promove o bem-estar, é bom para a carteira 

e permite ganharmos tempo. Sim, tempo! Isto porque quem usa a bicicleta não sofre 

com imprevistos, tais como ficar parado no trânsito ou passar uma eternidade à 

procura de estacionamento. E mais! O facto de se circular devagar permite sentir a 

cidade e descobrir locais que de outra forma passariam despercebidos. Quando 

damos por ela, estamos a fazer uns metros extra, apenas para prolongar aquele 

momento que nos está a saber tão bem!" 

Matheus Oliveira | Professor universitário e Co-fundador do Biklio 

"Andar de bicicleta em Lisboa é dividir espaços. Sem euforia e medo, usar a 

rua, que antes de ser toda dos carros já foi um pouco de todos. Com 

paciência e inteligência, combinar a bicla e os transportes públicos para não 

se desgastar com atrasos, subidas e longas viagens. Mas acima de tudo, 

prazer de sentir o vento no rosto, mesmos nos dias de inverno, e de ter 

certeza de escolher a melhor opção.”    
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Consulte o mapa colaborativo https://cidadeciclavel.mubi.pt/ onde pode visualizar a localização de 

bicicletários no país e até contribuir para o mapeamento de novos que surjam ou de locais onde sente 

necessidade de mais.  

Quais os cadeados mais adequados? 

O investimento na segurança deve ser proporcional ao valor da bicicleta - um bom cadeado custará 10% 

a 20% do custo da bicicleta. Aconselhamos o uso de um cadeado em cabo de aço e revestido com 

resguardo de plástico. Prefira cadeados com os dois sistemas, um rígido e outro flexível (de segredo ou 

chave), que facilita principalmente o estacionamento em locais onde não existe parque para bicicletas. 

Note que a utilização dos dois sistemas não impede o roubo, mas dará mais trabalho e tempo. 

Na freguesia de Olivais 

Estão disponíveis na freguesia diversos transportes públicos e infraestruturas da qual pode usufruir.  

 Estações de Metro (linha vermelha): Olivais, Cabo Ruivo, Encarnação e Aeroporto; 

 Carris: 705, 708, 722, 725, 731, 744, 759, 779, 781, 783, 208 e 210; 

 Olivais Porta-a-Porta; 

 Ciclovias e parques de bicicleta. 

Ciclovias, parques de bicicleta e declives 

Na freguesia de Olivais, a ciclovia tem uma extensão de 6,7 km, que liga 

às freguesias de Marvila, Alvalade e Parque das Nações. Esta divide-se 

em 2 troços, um que percorre a Av. Cidade de Lourenço Marques, 

entrando no parque Vale do Silêncio e saindo para a Av. de Berlim até 

à Av. D. João II, já na freguesia do Parque das Nações. O 

segundo troço compreende a ligação da rotunda junto à 

Escola Secundária António Damásio até à Av. Cidade do Porto, ligando 

a Alvalade.

O traçado da ciclovia nos Olivais situa-se em algumas das vias com 

maior circulação rodoviária (e maior ruído), fomentando a utilização de 

transportes alternativos e consequentemente a redução da poluição 

sonora e atmosférica. Outras medidas de redução do ruído passam por 

alterações ao nível dos pavimentos das vias rodoviárias, controlo de 

velocidade dos veículos e implementação de barreiras acústicas com 

características absorventes, em redor das zonas habitacionais. 
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Inês Pascoal | Bióloga 

“Aprendi a andar de bicicleta quando tinha 22 anos, tendo como objectivo 

conseguir deslocar-me de forma sustentável. Comecei por fazer pequenos 

percursos, como ir ao ginásio, para substituir deslocações de carro. 

Passado uns meses, passei a ir diariamente para o trabalho, conjugando a 

bicicleta com os transportes públicos, pois tenho de atravessar o rio Tejo, 

sendo que atualmente venho de Almada até aos Olivais, com a ajuda do 

comboio. Gradualmente fui colocando a bicicleta noutras deslocações como ir ter com as minhas amigas, 

sair à noite, ir às compras. Mais recentemente aderi às viagens de cicloturismo e consigo até transportar a 

minha cadela Aveia comigo!”  

Luísa Magalhães de Almeida | Eng.ª do Ambiente 

“Uso a bicicleta algumas vezes por semana para ir para o trabalho, 

especialmente na Primavera e no Verão, desde que se pode levar a 

bicicleta gratuitamente no comboio, pois vivo a cerca de 20 Km de 

Lisboa. 

Para além de utilizar a bicicleta por questões ambientais, económicas e 

por ser um meio de transporte, também utilizo para substituir o ginásio. 

Penso que a bicicleta é uma opção barata, saudável e gira para se fazer 

desporto. Desde que uso a bicicleta não tenho problemas de trânsito, estacionamento e sei exatamente o 

tempo que demoro a chegar a cada sítio. Vou ao meu ritmo, aprecio a paisagem, as vistas e os diferentes 

aromas. Aconselho a experimentarem este meio de transporte. Uma experiência fantástica! Dá a sensação 

de férias, liberdade e uma boa disposição para começar um dia de trabalho…” 

Joana Ribeiro | Engª na área de Transportes 

“Comecei a andar de bicicleta em Lisboa, quando convenci os meus colegas 

a participarmos no Bike to Work. Adorei a experiência, senti-me bastante 

segura e como éramos bastantes a ocupar a via, nenhum carro buzinou. A 

verdade é que por vezes isso ainda acontece pelas ruas de Lisboa, pelo que 

temos de ser mais. Por andar de bicicleta, de transportes públicos, de carro e 

a pé, tornei-me muito mais cuidadosa e flexível quando estou à frente do 

volante de um carro! Temos direito às nossas escolhas, vamos respeitarmo-

nos mais e permitirmos a coexistência pacífica pela cidade!”  
Figura 14 - Ciclovias nos 

Olivais
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Curiosidade: Para treinar e estimular o 

pedalar, no parque infantil da Praça Cidade 

de S. Salvador há um baloiço no qual as 

crianças têm de pedalar para o fazer girar 

(Figura 14). 

No site https://www.cicloviaslx.com/, pode consultar mais informações sobre estruturas para bicicletas 

na cidade de Lisboa, sendo que o mapa da Figura 16 sistematiza as estruturas de bicicletas presentes na 

freguesia, incluindo nos quatro mercados da freguesia e junto à Quinta Pedagógica. Prevê-se 

também a colocação de mais na freguesia a curto prazo. Informe-se na Junta de Freguesia. 

Em termos da rede viária na freguesia dos Olivais, é rara a que tenha declive superior a 8% (figura 17).
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Testemunhos 

Junte-se ao universo cada vez maior de pessoas que venceram os mitos e descobriram as inúmeras 

vantagens da bicicleta enquanto veículo utilitário: economia, ambiente, saúde, rapidez, segurança e 

felicidade.   

Cátia Rosas | Vogal Igualdade e Políticas de Sustentabilidade, JFO 

“Para celebrar a Semana Europeia de Mobilidade 2014 nos Olivais, queria 

perceber, em primeira mão, as principais dificuldades sentidas e que tipo de 

iniciativas faria sentido para fomento do uso da bicicleta. Fiz a primeira viagem de 

bicicleta casa - trabalho em Agosto por haver menos trânsito e adorei.  

Findo estes anos, posso dizer que graças à bicicleta reencontrei uma nova Lisboa 

que adoro, em caminhos de liberdade e proximidade com a comunidade. Estou 

grata pelos meus bikebuddys, fundamentais para esta experiência, incansáveis 

no desafio e partilha. Alegra-me ainda ajudar quem se dispõe a iniciar esta nova 

jornada.” 

Herculano Rebordão | Eng.º Eletrotécnico 

Desde 2010, quando comecei a ir de bicicleta para o trabalho, tudo mudou! 

Não havia praticamente infraestrutura e tudo parecia mais longe. Hoje temos 

algumas ciclovias, estacionamentos, bicicletas partilhadas. Falta mais 

consciência dos automobilistas, redução de velocidade em troços críticos e 

infraestrutura mais adequada a quem se desloca para o trabalho. O 

momento de ida para o trabalho, dos Olivais para Entrecampos, é de 

liberdade, o que contribui em muito para a felicidade! Por vezes a volta inclui 

uma passagem pela Baixa, o que é muito agradável!  

Rui Ribeiro | Eng.º Informático 

“Uso a Bicicleta regularmente no meu caminho diário entre casa e trabalho. 

Morar a 4km do emprego não justifica o uso do carro, especialmente agora que 

os miúdos têm mais autonomia. As ciclovias trazem alguma segurança e 

conforto, apesar de seguirem por percursos com grandes desníveis. Os Olivais 

têm um potencial ciclável com os seus espaços verdes, ruas largas e relativo 

pouco tráfego. Conhecendo o bairro, seguindo por caminhos alternativos, com 

pouco declive, consegue-se chegar a todo o lado rapidamente e sem grande 

esforço.” 

 Figura 15 - Baloiço Bicicleta e parque de bicicletas numa escola

 Figura 16 - Ciclovias e parques para 
bicicletas nos Olivais

Figura 17 – Carta de declives da rede viária da freguesia 
de Olivais

(Fonte: http://goo.gl/m942WS) 

N 
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Figura 22 - Selo "Empresa 
Amiga das Bicicletas
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Casa da BiciCultura 

Desde 2018, a Casa da Bicicultura funciona como centro de promoção & educação para a mobilidade em 

bicicleta & cidades sustentáveis. Entre outros eventos, na primeira sexta-feira de cada mês, pelas 

18h, ocorre um encontro com público em geral, comunidade ativista, técnica, política, 

académica, empresarial, para abordar assuntos da mobilidade urbana e da vida nas cidades, com exibição 

de filmes, debates, tertúlias, palestras, workshops, passeios de bicicleta e outras atividades. Junte-se 

a estes eventos! Mais informação em: https://bicicultura.org/ ou www.facebook.com/bicicultura

Selo “Empresa/Instituição Amiga das Bicicletas” 
Este selo visa reconhecer e distinguir empresas e instituições que oferecem condições de 

ciclabilidade nas suas instalações, tanto para funcionários/as, como utentes, clientes e 

visitantes. Poderá inscrever-se em http://selo.mubi.pt/  

Figura 20 - Campanha 
"Programa Combinado" 

A Junta de Freguesia tem promovido passeios 

temáticos de bicicleta pela freguesia de Olivais, 

permitindo percorrer trajetos interessantes cicláveis. 

Na figura 18 apresentam-se os circuitos temáticos já 

realizados, pelo património arquitetónico, pelas 

escolas (este último atravessando também outras 

duas freguesias – Parque das Nações e 

Moscavide e Portela), em família e ao natural. 

Em anexo encontram-se os percursos cicláveis já 
realizados e promovidos pela JFO.    

Figura 18 - Circuitos cicláveis da freguesia de Olivais 

Figura 19 - Imagem 
da iniciativa Bike 

Buddy 

Partilhando experiências 

Escolas de bicicleta 
Várias pessoas com interesse em andar de bicicleta 

não a utilizam por não o saberem fazer. Se é o seu 

caso, saiba que em Lisboa há já várias escolas de 

bicicleta, que promovem cursos e outras iniciativas 

para ensinar a andar de bicicleta adultos/as (e 

crianças) e como circular na cidade (vide Tabela 1).

Bike Buddy 
Se quer começar a andar de bicicleta na cidade, pode pedir ajuda a Bike Buddies. 

Esta iniciativa da MUBi é assente numa rede de voluntários/as experientes que 

acompanham pessoas no  percurso casa-trabalho-casa, auxiliando na seleção dos 

melhores trajetos e contribuindo com dicas sobre o uso seguro da bicicleta em 

contexto urbano. Inscreva-se em http://bikebuddy.mubi.pt/pedirum-bb/lisboa/

Massa Crítica
Uma Massa Crítica (MC) é um passeio no meio da cidade feito em transportes não poluentes, que 

se realiza na última sexta-feira de cada mês às 18h00, partindo de um local pré-determinado, em 

várias cidades como Aveiro, Coimbra, Lisboa, Portimão e Porto. No site www.massacriticapt.net 

encontra mais informações sobre horários, locais de encontro, outras cidades, etc.

Sexta de Bicicleta
"O plano é simples: a cada sexta-feira, levamos a bicicleta connosco 

para as ruas. Pedalamos para o trabalho, para a universidade, para 

as compras, o jardim ou o café com os amigos ao fim do dia" (MUBi).

Se pretende assumir  este  compromisso  inscreva-se  em  

https://sextadebicicleta.mubi.pt.

Figura 21 - Imagem da 
iniciativa "Sexta de 

Bicicleta"  

Bike to School 
Gostava de proporcionar mais qualidade de vida às crianças, a si e à comunidade? Fazer a pé 

ou de bicicleta o percurso escola-casa-escola é uma prática saudável, promovida com sucesso em 

vários países europeus, especialmente os nórdicos.  

Um dos principais motivos para encarregados/as de educação não acompanharem as crianças à escola 

de bicicleta, será o facto de seguirem depois de automóvel para o trabalho. E se continuasse o dia-

a-dia de bicicleta, em articulação com os transportes públicos? Experimente ir um dia por semana ou 

por mês com as crianças de bicicleta para a escola e seguir depois para o trabalho. O 

CicloExpresso é um comboio de bicicletas ao qual as crianças se juntam para ir de bicicleta de casa para 

a escola. Esteja atento/a à iniciativa CicloExpresso para a escola nos Olivais!

Programa Combinado
Reside e trabalha na Área Metropolitana de Lisboa e está dispost@ 

a deixar o seu automóvel e a testar os transportes públicos e a 

bicicleta nas suas deslocações diárias? Então inscreva-se no Programa 

Combinado e habilite-se a ganhar um passe mensal e uma 

bicicleta dobrável.  http://www.fpcub.pt/programa-combinado

Apoio à aquisição de bicicletas elétricas 

Em março de 2019, através do Fundo Ambiental, foi publicado o Incentivo 

pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas 

Emissões – consulte o mesmo: 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/incentivo-pela-introducao-no-

consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2019.aspx. O apoio à aquisição 

de bicicletas elétricas é de 250€! Se tiver esgotado, mantenha-se atento/a 

para próximas possibilidades de apoio. 
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Figura 22 - Selo "Empresa 
Amiga das Bicicletas
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Curiosidade: Para treinar e estimular o 

pedalar, no parque infantil da Praça Cidade 

de S. Salvador há um baloiço no qual as 

crianças têm de pedalar para o fazer girar 

(Figura 14). 

No site https://www.cicloviaslx.com/, pode consultar mais informações sobre estruturas para bicicletas 

na cidade de Lisboa, sendo que o mapa da Figura 16 sistematiza as estruturas de bicicletas presentes na 

freguesia, incluindo nos quatro mercados da freguesia e junto à Quinta Pedagógica. Prevê-se 

também a colocação de mais na freguesia a curto prazo. Informe-se na Junta de Freguesia. 

Em termos da rede viária na freguesia dos Olivais, é rara a que tenha declive superior a 8% (figura 17).
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Testemunhos 

Junte-se ao universo cada vez maior de pessoas que venceram os mitos e descobriram as inúmeras 

vantagens da bicicleta enquanto veículo utilitário: economia, ambiente, saúde, rapidez, segurança e 

felicidade.   

Cátia Rosas | Vogal Igualdade e Políticas de Sustentabilidade, JFO 

“Para celebrar a Semana Europeia de Mobilidade 2014 nos Olivais, queria 

perceber, em primeira mão, as principais dificuldades sentidas e que tipo de 

iniciativas faria sentido para fomento do uso da bicicleta. Fiz a primeira viagem de 

bicicleta casa - trabalho em Agosto por haver menos trânsito e adorei.  

Findo estes anos, posso dizer que graças à bicicleta reencontrei uma nova Lisboa 

que adoro, em caminhos de liberdade e proximidade com a comunidade. Estou 

grata pelos meus bikebuddys, fundamentais para esta experiência, incansáveis 

no desafio e partilha. Alegra-me ainda ajudar quem se dispõe a iniciar esta nova 

jornada.” 

Herculano Rebordão | Eng.º Eletrotécnico 

Desde 2010, quando comecei a ir de bicicleta para o trabalho, tudo mudou! 

Não havia praticamente infraestrutura e tudo parecia mais longe. Hoje temos 

algumas ciclovias, estacionamentos, bicicletas partilhadas. Falta mais 

consciência dos automobilistas, redução de velocidade em troços críticos e 

infraestrutura mais adequada a quem se desloca para o trabalho. O 

momento de ida para o trabalho, dos Olivais para Entrecampos, é de 

liberdade, o que contribui em muito para a felicidade! Por vezes a volta inclui 

uma passagem pela Baixa, o que é muito agradável!  

Rui Ribeiro | Eng.º Informático 

“Uso a Bicicleta regularmente no meu caminho diário entre casa e trabalho. 

Morar a 4km do emprego não justifica o uso do carro, especialmente agora que 

os miúdos têm mais autonomia. As ciclovias trazem alguma segurança e 

conforto, apesar de seguirem por percursos com grandes desníveis. Os Olivais 

têm um potencial ciclável com os seus espaços verdes, ruas largas e relativo 

pouco tráfego. Conhecendo o bairro, seguindo por caminhos alternativos, com 

pouco declive, consegue-se chegar a todo o lado rapidamente e sem grande 

esforço.” 

 Figura 15 - Baloiço Bicicleta e parque de bicicletas numa escola

 Figura 16 - Ciclovias e parques para 
bicicletas nos Olivais

Figura 17 – Carta de declives da rede viária da freguesia 
de Olivais

(Fonte: http://goo.gl/m942WS) 

N 
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Consulte o mapa colaborativo https://cidadeciclavel.mubi.pt/ onde pode visualizar a localização de 

bicicletários no país e até contribuir para o mapeamento de novos que surjam ou de locais onde sente 

necessidade de mais.  

Quais os cadeados mais adequados? 

O investimento na segurança deve ser proporcional ao valor da bicicleta - um bom cadeado custará 10% 

a 20% do custo da bicicleta. Aconselhamos o uso de um cadeado em cabo de aço e revestido com 

resguardo de plástico. Prefira cadeados com os dois sistemas, um rígido e outro flexível (de segredo ou 

chave), que facilita principalmente o estacionamento em locais onde não existe parque para bicicletas. 

Note que a utilização dos dois sistemas não impede o roubo, mas dará mais trabalho e tempo. 

Na freguesia de Olivais 

Estão disponíveis na freguesia diversos transportes públicos e infraestruturas da qual pode usufruir.  

 Estações de Metro (linha vermelha): Olivais, Cabo Ruivo, Encarnação e Aeroporto; 

 Carris: 705, 708, 722, 725, 731, 744, 759, 779, 781, 783, 208 e 210; 

 Olivais Porta-a-Porta; 

 Ciclovias e parques de bicicleta. 

Ciclovias, parques de bicicleta e declives 

Na freguesia de Olivais, a ciclovia tem uma extensão de 6,7 km, que liga 

às freguesias de Marvila, Alvalade e Parque das Nações. Esta divide-se 

em 2 troços, um que percorre a Av. Cidade de Lourenço Marques, 

entrando no parque Vale do Silêncio e saindo para a Av. de Berlim até 

à Av. D. João II, já na freguesia do Parque das Nações. O 

segundo troço compreende a ligação da rotunda junto à 

Escola Secundária António Damásio até à Av. Cidade do Porto, ligando 

a Alvalade.

O traçado da ciclovia nos Olivais situa-se em algumas das vias com 

maior circulação rodoviária (e maior ruído), fomentando a utilização de 

transportes alternativos e consequentemente a redução da poluição 

sonora e atmosférica. Outras medidas de redução do ruído passam por 

alterações ao nível dos pavimentos das vias rodoviárias, controlo de 

velocidade dos veículos e implementação de barreiras acústicas com 

características absorventes, em redor das zonas habitacionais. 
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Inês Pascoal | Bióloga 

“Aprendi a andar de bicicleta quando tinha 22 anos, tendo como objectivo 

conseguir deslocar-me de forma sustentável. Comecei por fazer pequenos 

percursos, como ir ao ginásio, para substituir deslocações de carro. 

Passado uns meses, passei a ir diariamente para o trabalho, conjugando a 

bicicleta com os transportes públicos, pois tenho de atravessar o rio Tejo, 

sendo que atualmente venho de Almada até aos Olivais, com a ajuda do 

comboio. Gradualmente fui colocando a bicicleta noutras deslocações como ir ter com as minhas amigas, 

sair à noite, ir às compras. Mais recentemente aderi às viagens de cicloturismo e consigo até transportar a 

minha cadela Aveia comigo!”  

Luísa Magalhães de Almeida | Eng.ª do Ambiente 

“Uso a bicicleta algumas vezes por semana para ir para o trabalho, 

especialmente na Primavera e no Verão, desde que se pode levar a 

bicicleta gratuitamente no comboio, pois vivo a cerca de 20 Km de 

Lisboa. 

Para além de utilizar a bicicleta por questões ambientais, económicas e 

por ser um meio de transporte, também utilizo para substituir o ginásio. 

Penso que a bicicleta é uma opção barata, saudável e gira para se fazer 

desporto. Desde que uso a bicicleta não tenho problemas de trânsito, estacionamento e sei exatamente o 

tempo que demoro a chegar a cada sítio. Vou ao meu ritmo, aprecio a paisagem, as vistas e os diferentes 

aromas. Aconselho a experimentarem este meio de transporte. Uma experiência fantástica! Dá a sensação 

de férias, liberdade e uma boa disposição para começar um dia de trabalho…” 

Joana Ribeiro | Engª na área de Transportes 

“Comecei a andar de bicicleta em Lisboa, quando convenci os meus colegas 

a participarmos no Bike to Work. Adorei a experiência, senti-me bastante 

segura e como éramos bastantes a ocupar a via, nenhum carro buzinou. A 

verdade é que por vezes isso ainda acontece pelas ruas de Lisboa, pelo que 

temos de ser mais. Por andar de bicicleta, de transportes públicos, de carro e 

a pé, tornei-me muito mais cuidadosa e flexível quando estou à frente do 

volante de um carro! Temos direito às nossas escolhas, vamos respeitarmo-

nos mais e permitirmos a coexistência pacífica pela cidade!”  
Figura 14 - Ciclovias nos 

Olivais
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Condições gerais:  

No embarque de bicicletas não é permitido: 

 Exceder a lotação de passageiros fixados nos certificados do navio;  

 Obstruir, mesmo que parcialmente, os acessos aos meios de salvação, portalós e saídas de 
..emergência;   
 Prejudicar os tempos e a segurança no embarque e desembarque de passageiros 

 Transportar bicicletas fora das áreas designadas;  

  Embarcar bicicletas com suspeita de poderem derramar qualquer lubrificante ou outros resíduos, nos 
pavimentos 

Tabela 5 – Número máximo de bicicletas permitidas nas embarcações Transtejo (2019) 

Ligação Lotação Área de Transporte 

Montijo – Cais do Sodré Catamarãs Transcat (a) - 5 Pedro 
Nunes e 
Cesário Verde (b) - 6 

a) Salão junto ao bar
Salão a ré (4) + Salão a
vante (2)

Seixal – Cais do Sodré Catamarãs Transcat (c) – 5 
Pedro Nunes e Cesário 
Verde (d) - 6 

c) Salão junto ao bar d)
Salão a ré

Trafaria – Porto Brandão – 
Belém 

Ferries (e) – 30 
Cacilheiros (f) - 4 

e) Parque de Veículos
f) Portalós de vante

Cacilhas – Cais do Sodré Cacilheiros – 4 
São Jorge - 6  

Portalós de Vante 

Barreiro – Terreiro do Paço 5 Paiol das Bicicletas 

Estacionamento  

Como prender a bicicleta?  

Procure parques para bicicletas, ou bicicletários, no edifício que trabalha ou nas imediações, de preferência 

em local visível e onde passem pessoas com frequência. Prenda a bicicleta a um ponto fixo, passando a 

corrente do cadeado por dentro do quadro, por dentro da roda traseira e por fim, no local onde vai ficar 

estacionada. O cadeado deverá ficar na parte de cima, sem tocar no solo. Desta forma, caso alguém tente 

levar a sua bicicleta, não poderá apoiar a ferramenta no chão para fazer força e cortar o cadeado. Não 

prenda a bicicleta apenas à roda da frente ou ao selim, que são de fácil remoção. Há pessoas que até 

levam o selim consigo, depois de 

estacionarem a bicicleta, caso 

este seja de aperto rápido.  

Figura 13 - Como prender a bicicleta. 
Fonte: DECO PROTESTE 

Na ausência de parques de bicicletas, deve evitar postes de sinalização rodoviária, uma vez que a bicicleta 

aí presa é punível com coima. Uma alternativa pode ser adquirir um modelo de bicicleta dobrável, que 

permita transportá-la para qualquer local mais facilmente. 
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Gonçalo Peres | Programador Web e Sócio-gerente da Cineteka 

“Comecei a usar a bicicleta em 2008, para levar o meu primeiro 

filho à creche, que ficava a 2,5 km de casa, em "Olivais Velho". 

Na altura não fazia ideia dos vários benefícios físicos, 

psicológicos, económicos, sociais e políticos que esta decisão 

traria. Hoje uso a bicicleta para 100% das minhas deslocações 

e para viajar e conhecer o nosso lindo país. É um prazer 

começar e terminar os dias da semana a levar/buscar os meus 

filhos à escola, faça chuva ou sol, seguindo depois para os 

compromissos profissionais, o nível de exercício moderado recomendado para um estilo de vida saudável. 

Subir o Vale do Silêncio duas vezes por dia e sentir a mudança das estações do ano num percurso envolto 

em natureza, sem a violência imposta pelos veículos motorizados, é altamente terapêutico. A descida faço 

sempre por estrada, pois nesse sentido é fácil atingir velocidades incompatíveis com as pessoas que ali 

circulam a pé, que para mim estão no topo da hierarquia do espaço urbano. 

Investir na bicicleta como meio de transporte é uma das melhores coisas que pode fazer por si, pelos outros 

e pela sua cidade. Liberte-se dos preconceitos e dos mitos e faça-se à estrada, com a ajuda deste guia, de 

alguém com mais experiência e estabeleça um plano de longo prazo... até aos 80 anos ou mais.” 

Gonçalo Santos | Estudante de Doutoramento e Bike Buddy 

"Utilizar a bicicleta, em primeiro lugar é divertido! Se têm dúvidas perguntem a uma 

criança. Além disso, melhora a saúde, promove o bem-estar, é bom para a carteira 

e permite ganharmos tempo. Sim, tempo! Isto porque quem usa a bicicleta não sofre 

com imprevistos, tais como ficar parado no trânsito ou passar uma eternidade à 

procura de estacionamento. E mais! O facto de se circular devagar permite sentir a 

cidade e descobrir locais que de outra forma passariam despercebidos. Quando 

damos por ela, estamos a fazer uns metros extra, apenas para prolongar aquele 

momento que nos está a saber tão bem!" 

Matheus Oliveira | Professor universitário e Co-fundador do Biklio 

"Andar de bicicleta em Lisboa é dividir espaços. Sem euforia e medo, usar a 

rua, que antes de ser toda dos carros já foi um pouco de todos. Com 

paciência e inteligência, combinar a bicla e os transportes públicos para não 

se desgastar com atrasos, subidas e longas viagens. Mas acima de tudo, 

prazer de sentir o vento no rosto, mesmos nos dias de inverno, e de ter 

certeza de escolher a melhor opção.”    
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Pedro Sanches | Eng.º Civil 

20

Horário de funcionamento: 

Sem restrições. O Metro de Lisboa aconselha a evitar as horas de maior afluência nos dias úteis. 

Condições gerais:  

Proibido o transporte de bicicletas nas escadas mecânicas, tapetes rolantes e elevadores;  

Só podem ser transportadas duas bicicletas em cada carruagem dos comboios, desde que não se 

verifiquem grandes aglomerações de passageiros;  

Os clientes serão responsabilizados de danos causados pelas respetivas bicicletas a comboios 

e instalações do Metro; 

Comboios de Portugal 

Nos comboios urbanos de Lisboa, o transporte da bicicleta é gratuito em todos os comboios, 

nas carruagens destinadas para esse efeito. Nos serviços de comboios alfa 

pendular, intercidades, regional/interregional/urbanos de Coimbra, Sud Expresso/Lusitânia 

Comboio Hotel existem condições específicas de utilização, que podem ser consultadas no site da CP. 

Horário de Funcionamento: 

Comboios urbanos de Lisboa: em qualquer horário, exceto se restringido pelo operador de revisão e venda. 

Condições gerais: 

As entradas e saídas das bicicletas são da responsabilidade do/a Cliente;  

Autorizado transporte exclusivamente nos serviços permitidos e nas carruagens identificadas para 

o efeito;

O Operador de Revisão e Venda pode recusar o transporte sempre que, dada a lotação do comboio,

possa potenciar danos materiais e/ou pessoais ou perturbar o bom funcionamento do serviço;

Não é permitido o transporte de bicicletas de tamanho não convencional (p.ex. long bike) 

São permitidas bicicletas elétricas (com potência máxima contínua de 0,25 kW), desde que em 

dimensão/espaço ocupado (não considerando a bateria), se assemelhem a uma bicicleta 

tradicional;  

Vide condições gerais comuns acima listadas.    

Transtejo 

O transporte de bicicletas é gratuito em todas as ligações fluviais Transtejo e a qualquer horário, 

respeitando a lotação, consoante a tipologia de embarcação e percurso realizado (tabela 5).  

 “Uso a bicicleta todos os dias, faça chuva, vento ou sol. No início é 

desafiante. Escolhem-se caminhos mais longos e às vezes mais 

difíceis para tentar fugir ao trânsito e andar em ciclovias. Depressa nos 

apercebemos que a estrada não é nenhum quebra-cabeças. 

Começamos a descontrair e a pedalar com a restante urbe, que se 

desloca devagar mas cheia de pressa.  

Querem todos chegar depressa e nós, devagarinho, desfrutamos da 

vista, vemos a ponte, as fachadas, as pessoas e chegamos lá primeiro. 

Paramos para tomar um café. Prendemos a bicicleta e vamos comprar um presente. Vamos jantar com 

amigos, seja no Terreiro do Paço ou no Castelo. As luzes da noite e o fresco da cidade são suficientes 

para nos motivar e pedalar encosta acima. Sem darmos conta, não existem mais obstáculos, a chuva 

não constipa e o frio sabe bem. Sobram as memórias da cidade.” 

Inês Teles Afonso | Eng.ª do Território

“A minha relação com as bicicletas começa cedo. A minha família materna é de Ílhavo, onde a bicicleta 

pasteleira é o principal meio de transporte. O respeito de quem anda de carro existe pela sã convivência. 

Quando fui para o Técnico, há 25 anos atrás, a bicicleta entrou na minha rotina Lisboeta. Não havia ainda 

ciclovias, mas o trajecto pelo jardim do Campo Grande e Entrecampos fazia as minhas delícias. 

Entretanto, mudo de casa e até ao trabalho passo pelos Olivais, sendo 10km com alguns desníveis para 

vencer. E num dia sem carros, o meu amigo João acompanha-me no percurso casa – trabalho e percebo 

que afinal são apenas 30 min (bom! às vezes 40!), mas sobretudo, é possível disfrutar da viagem, fazer 

desporto e relaxar. 

Para promover o maior uso da bicicleta e maior segurança das viagens, a aposta deve ser na mudança de 

mentalidades, quer de automobilistas, quer de quem está em cargos de decisão para a mobilidade. 

Uma das principais frentes para essa mudança é a aposta na 

educação/sensibilização, onde o “ciclo-expresso do Oriente“ é um 

exemplo magnífico. 

Numa cidade (e num mundo) com mais bicicletas, encurtamos 

distâncias, somos pessoas mais saudáveis, felizes, respeitadoras uns 

dos outros e conscientes do ambiente. Deve ser este o futuro.”



Horário de Funcionamento: 

As carreiras Bike Bus funcionam todos os dias, no horário específico de cada carreira. 

Condições gerais:  

Até 4 bicicletas por autocarro (as bicicletas dobráveis são consideradas bagagem de mão podendo 

....ser transportadas em todos os autocarros em local próprio); 

Entre no autocarro Bike Bus com a bicicleta pela porta de saída do veículo; 

Fixe a bicicleta na braçadeira de velcro antes do veículo iniciar a viagem;  

Valide título de transporte nos validadores existentes no interior do veículo. 

Composições de comboio 

Condições gerais comuns: 

Algumas das condições gerais de utilização da bicicleta no Metropolitano de Lisboa e nos Comboios de 
Portugal são comuns, nomeadamente:  

Cada cliente pode transportar apenas uma bicicleta;  

Proibida a utilização da bicicleta nas estações, cais, átrios, acessos, passagens, etc.; 

As bicicletas devem ser transportadas de forma a não obstruírem portas nem dificultarem a entrada 

e saída de clientes;  

Nem o Metropolitano de Lisboa, E.P.E. nem a CP se responsabilizam por danos causados a 

bicicletas e/ou a terceiros, durante o respetivo transporte.  

Metropolitano de Lisboa 

Em todos os comboios do Metro Lisboa (figura 12) é possível transportar a bicicleta, exceto quando se 

verifiquem grandes aglomerações de passageiros/as.  

Figura 12 - Rede de Transportes de Lisboa (junho, 2019) (Fonte: www.metrolisboa.pt/) 
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Links úteis / Bibliografia 

Ainda persistem dúvidas ou quer saber mais? Consulte os links seguintes: 

http://mubi.pt/  |  http://bikebuddy.mubi.pt/  |  http://sextadebicicleta.mubi.pt/ 

http://www.fpcub.pt/  |  https://www.fpciclismo.pt/ 

http://lisboaenova.org/  |  https://lisboaenova.org/bike-to-work/ 

https://www.apambiente.pt/ 

https://bicicultura.org/  |  http://www.cenasapedal.com/  

https://cicloriente.pt/ 

http://www.cicloviaslx.com/  

https://cidadeciclavel.mubi.pt/ 

http://ecoviasportugal.wix.com/ecoviasportugal   

http://menos1carro.blogs.sapo.pt/ 

http://pedalada.com/ 

http://www.bikemagazine.com.br/2012/02/primeira-bike/    

http://www.euvoudebike.com/ 

https://www.deco.proteste.pt/bicicleta 

https://www.aml.pt/index.php 

https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/cart%C3%B5es/transportes/viva-viagem.aspx 

http://www.carris.pt/pt/bike-bus/  

https://www.cp.pt/passageiros/pt/informacao-cliente/informacao-util/transporte-bicicletas 

https://www.metrolisboa.pt/viajar/como-utilizar-o-metro/  

https://ttsl.pt/passageiros/utilizacao-do-transporte-fluvial/ 

Viegas, F (2008). Critérios para a implementação de redes de mobilidade suave em Portugal – um 

caso de estudo no município de Lagoa. Dissertação para obtenção de Grau de Mestre em 

Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395137884483/Dissertacao.pdf    

30



Porque é que os veículos têm de assegurar uma distância lateral de 1,5m quando passam por um 
velocípede?  

Por segurança. Um/a ciclista não possui chassi de proteção, em caso de embate lateral, pelo que se 

assegura desta forma que, caso aconteça um imprevisto na condução do velocípede (como queda ou 

súbita alteração na direção tomada) não haja risco para o/a ciclista.  

Como planear o trajeto? 

O melhor trajeto para ir de bicicleta pode não ser o que usaria de carro. Se ainda 

não conhece alternativas, consulte o mapa dos declives de 

Lisboa (http://goo.gl/m942WS) e dos Olivais na figura 17. 

Prefira rotas cujos declives estejam assinalados a verde no mapa. Os declives 

a vermelho serão de evitar. Se tiver mesmo que passar por eles, não se iniba e 

pode levar a bicicleta a pé (figura 11). Conjugue ciclovias com estrada e transportes 

públicos, garantindo a sua segurança e conforto.  

Fale com quem faça esses percursos e teste trajetos e locais para prender a 

bicicleta, quando as ruas têm menos trânsito (fim-de-semana ou férias).   

Bicicleta em transporte público 

Consoante o trajeto, pode combinar a bicicleta com outros meios de transporte, nomeadamente o 

transporte público. Desde abril de 2019, os novos passes da Área Metropolitana de Lisboa – AML, têm 

preços convidativos à utilização do transporte público: o navegante municipal (30€) permite circular por 

todo o concelho de Lisboa e com o navegante metropolitano (40€) pode usufruir de todos os transportes 

públicos, nos 18 municípios da AML, desde Mafra/Sintra até Setúbal! Com o passe navegante família, todo 

o agregado familiar paga no máximo 80€ por mês.

As condições do transporte da bicicleta nos transportes públicos que circulam em Lisboa podem ser

consultadas de seguida, não se substituindo à informação das transportadoras, na eventualidade de

alterações.

Carris 

Durante a semana, as bicicletas podem andar em cinco carreiras com autocarros preparados para o seu 

transporte, os Bike Bus, três dos quais passam pelos Olivais(*). 

Carreiras BikeBus:  

708 - Martim Moniz – Parque das Nações Norte (*)
723 - Algés - Desterro 
724 - Alcântara - Pontinha  
725 - Estação do Oriente – Prior Velho (*) 

731 – Moscavide - Av. José Malhoa (*)  

Figura 11 - Nas subidas, pode 
levar a bicicleta a pé 
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emissões de CO2. Os velocípedes provocam uma ténue deterioração dos pavimentos devido ao baixo 

peso, ocupando também menos espaço na via pública que um automóvel. Para além dos custos sociais 

negligenciáveis, o uso da bicicleta tem um impacto positivo para o país. Como já referido atrás, cada km 

percorrido de automóvel tem um custo ao país de 0,15€, enquanto a bicicleta tem um ganho de 0,16€/km. 

b) podem prescindir de ciclovias, se existem e custaram dinheiro ao erário público?

Um/a automobilista pode escolher que via tomar: a autoestrada, um itinerário principal, estradas nacionais 

ou municipais, considerando fatores como tempo despendido, segurança, conforto, nível de 

congestionamento, paragens a efetuar, os locais por onde quer passar ou mesmo o tipo de automóvel que 

conduz. Para ciclistas, aplica-se o mesmo princípio da liberdade de trânsito, considerando que tanto podem 

circular em pistas reservadas, como em faixas comuns de trânsito (excetuando autoestradas, vias rápidas 

e algumas pontes e túneis). Por outro lado, várias ciclovias foram pensadas como percursos de lazer, mais 

aptos para passeio do que para movimentos quotidianos (ex. casa/trabalho/casa ou casa/escola/casa).  

c) podem circular a par?

Esta postura de segurança defensiva, lado a lado, permite ocupar, 

longitudinalmente, menos espaço na via e obriga a uma ultrapassagem 

convencional (ocupando a via adjacente). Ou seja, o/a automobilista deverá 

abrandar até à velocidade dos/as ciclistas até ter a devida visibilidade e 

segurança que permita ultrapassar. Assim, evita-se que o veículo ultrapasse com 

velocidade excessiva, que poria em causa a segurança de ciclistas. Circular 

a par também permite maior visibilidade, principalmente em curvas ou em 

zonas de visibilidade mais reduzida, sendo preferencial quando se circula com menores (figura 9). 

d) podem circular mais longe da berma?

Quando se circula junto à berma, há maior probabilidade de encontrar obstáculos 

que ponham em causa a segurança; é o caso de sarjetas, buracos no pavimento 

(por norma, o pavimento encontra-se mais deteriorado junto a bermas), valetas, 

objetos cujo volume sai dos passeios ou carros estacionados cuja porta se abre 

subitamente. Um/a ciclista encostado à berma fica também sujeito/a à colisão 

mais frequente em meios urbanos: o “gancho à direita” – ultrapassagem pelo 

veículo motor pela esquerda para cortar a trajetória do ciclista ao virar à direita. 

Quando um/a ciclista circula mais ao centro da via (figura 10), força uma 

ultrapassagem mais segura. 

Figura 9 - Circulação a par com 
menores na via 

Figura 10 - Adequada posição 
d@ ciclista na via 
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Tabela A1 – Lojas de bicicletas, com serviço de oficina, venda, ensino ou aluguer1. 

Loja Localização Contactos 

O
fic

in
a 

Ve
nd

a 

Es
co

la
 

Aluguer de 

bicicletas 

Bicicletas 
Moscavide 

Avenida Moscavide 83-A, 
1885-066 Moscavide 219 447 043 x 

Biclas 
Belém 

Avenida de Brasília, 1300-598 
Lisboa  

963 780 233 
937 406 316 

loja.belembike@gmail.com 
http://www.biclas.com/ 

x x 

Biclas 
Chiado 

Largo de São Julião, 20-21, 
1200-417 Baixa-Chiado 
(Praça do Município)  

912 403 423 
963 780 233 

loja.biclas@gmail.com 
x x 

Bike a Wish 
Rua das Fontainhas a S. 
Lourenço, 29 1100-246 
Martim Moniz 

211 329 949 
Lisboa@bikeawish.com 

www.bikeawish.com  

1h: 6€ 
4h: 10€ 
8h: 15€ 
24h: 20€ 

Bike Pop Largo do Intendente, 21, 
Lisboa 

211 547 479 / 932 453 767 
lisboa@bikepop.pt 

www.bikepop.pt 
x x 

24h: 15€ 
2 dias: 28€ 
7 dias: 85€ 

Bike Zone Estrada de Benfica, 400 A/B, 
Lisboa 

217 742 549 
lisboa@bikezone.pt 

https://bikezone.pt/pt/ 
x x 

BikeIberia Largo do Corpo Santo, 5, 
Lisboa 

213 470 347 
info@bikeiberia.com 
www.bikeiberia.com 

Convencionais: 
1h: 5€, 4h:12€ 
9h30-19h: 15€ 

Elétricas: 
1h: 20€, 4h: 30€ 

9h30-19h: 35€ 

Cenas a 
Pedal 

R. Fernando Palha 52, 1950-
132 Lisboa

917 489 631 
913 475 864 

info@cenasapedal.com 
www.cenasapedal.com/ 

x x x 

E-bike

Lovers

Passeio de Neptuno lote 
2.01.01.F Loja 22, Parque 
das Nações 

91 970 3043 
ebikeloversportugal@gmail.com 

www.e-bikelovers.com
x x 

Bicicletas elétricas 
(serviço premium) 

3 dias: 140€ 

Go Cycling 
Portugal 

Av. Infante Dom Henrique 
311, Lisboa 

217 590 365 
info@gocyclingportugal.com 

https://pt.gocyclingportugal.com/
Desde 25€ por dia 

Kombina Av. do Mediterrâneo, 4ª, 
Parque das Nações 

215 920 236 
expo.lisboa@kombina.pt 

https://kombina.pt/ 
x x 

Loja das 
Bicicletas 

Avenida do Colégio Militar 40-
A (frente ao n.153), Lisboa 

217 163 759 
ldb@lojadasbicicletas.pt 
www.lojadasbicicletas.pt/ 

x x 

Núcleo 
cicloturista 
de Alvalade 
– Escolinha
da bicicleta

Complexo Desportivo 
Municipal S. João de Brito, 
Avenida Do Brasil, 
1700 Lisboa 

210 987 537 
nca.alvalade@gmail.com 

http://ncalvalade.blogspot.com/
x 

Racing Tour R. Ladislau Patrício, 11B
1750-136 Lisboa

914 799 660 
racingtour.rent@gmail.com Meia hora: 2€ 

1 Se conhece outra entidade que presta estes serviços e não se encontra na listagem, envie-nos essa informação 
para sustentabilis@jf-olivais.pt   
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Chuva e carris 

Caso tenha chovido ou esteja a chuviscar, aconselhamos maior prudência na circulação, especialmente 

em curvas e travagens. Olhe para a frente e planeie a sua linha. Prefira fazer uma curva feita bem redonda 

e aberta. Viragens bruscas poderão levar o pneu a derrapar inesperadamente. Cuidado com pinturas na 

estrada (p.e. passadeiras) e pisos metálicos (tampas de esgoto, carris dos elétricos, etc.), que ficam muito 

mais escorregadios quando molhados. Quanto aos carris dos elétricos, deverá atravessá-los num ângulo 

o mais próximo possível do reto – 90º.

Redução da tensão com motoristas 

 Facilite ultrapassagens sempre que possível, sem diminuir a sua segurança.  

 Não alimente situações de hostilidade e conflito, ignore e siga caminho; o Código da Estrada dá-lhe 

o direito de circular na faixa de rodagem.

Respeite para ser respeitado.

Em caso de acidente 

 Registe os dados de pessoas (condutores/as, peões, etc.) e veículos envolvidos (nome, contacto, 

matrícula, etc.). Pode descobrir mais tarde que teve sequelas do acidente ou que a bicicleta sofreu 

algum dano.  

 Procure cuidados médicos especializados. Antes de voltar a utilizar a bicicleta, assegure-se que esta 

se encontra em condições de segurança. 

 Se a polícia for chamada a intervir, insista em prestar declarações expondo a sua perspetiva. 

Outras dúvidas 

Porque é que as bicicletas não são obrigadas a ter seguro? 

Considerando a velocidade e o peso médios, o dano provocado por um automóvel é potencialmente mais 

grave e oneroso que o eventual dano provocado por um velocípede. Daí que, não só as bicicletas, mas 

também peões ou veículos de tração animal não sejam obrigados a ter seguro. Caso um/a ciclista danifique 

outro veículo na via pública e seja considerado culpado, terá de pagar os danos causados do seu bolso, 

tal como já o fazem os peões. Todavia não se podem comparar financeiramente os potenciais danos 

provocados por um velocípede com os danos provocados por um automóvel. Mesmo assim, várias pessoas 

têm seguro de bicicleta. Confira em anexo mais detalhes.  

Porque é que os/as ciclistas: 

a) não pagam o Imposto Único de Circulação (IUC)?

O IUC serve essencialmente para mitigar custos dos impactos ambientais provocados pelo tráfego 
rodoviário, assim como a manutenção das infraestruturas viárias. Em Portugal, como noutros países 
europeus, tende-se a substituir o cálculo do imposto baseado na cilindrada por um cálculo associado às 
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Rcicla 
Passeio do Adamastor, Loja 
10, Lote 2.01.01.B, Parque 
das Nações 

938245433 
Vitor4130@gmail.com 

https://rcicla.wordpress.com 
x x 9h-19h: 9€ 

Ring a Bike Rua do Armistício, 24 A1885-
008 Moscavide 

964 442 027 
rent@ringabike.pt 

1h: 5€ 
4h: 10€ 

9h-21h: 20€ 
Sportzone 
Vasco da 
Gama 

Centro Comercial Vaco da 
Gama, Parque das Nações 

707 100 206 
www.sportzone.pt/contacts x x 

The Fietsen 
Shop 

Passeio do Adamastor, 6-D, 
1990-008, Lisboa 

911 838 654 
info@thefietsenshop.com 

https://thefietsenshop.com/ 
x 

Zeev – 
mobility for 
people 

Rua Prof. Henrique Barros, 11 
RC, Prior Velho 

212 454 656 
geral@zeev.pt 

www.zeev.pt/duas-rodas/bicicletas/ 
x 

Tabela A2 – Bicicletas partilhadas em Lisboa 

Marca Tipo de 
bicicleta Estacionamento Valores Site 

Gira 
Bicicletas 

elétricas ou 
clássicas 

Em docas próprias Passe anual: 25€ | Passe mensal: 15€ 
Passe diário: 2€ 

Os primeiros 45 minutos são gratuitos 
para quem tem passe anual ou mensal.  

https://www.gira-
bicicletasdelisboa.pt/ 

Uber Bicicletas 
elétricas 

Livre 0,15€ por minuto de utilização https://pt.jump.com/pt
/pt-pt/ 

Tabela A3 – Cicloficinas 

Cicloficina Horário Morada Contactos 

ANJOS 
Segundas-feiras e 
Quartas-feiras, 19h - 
22h 

Rua Dr. Almeida Amaral, 15ª, 
Lisboa 

http://anjos.cicloficina.pt 
anjos@cicloficina.pt 

ALFAMA Quintas-feiras, 18h-21h Rua da Regueira 40 cicloficina.alfama@gmail.com 

FCUL 
Segundas-feiras, 18h-

20h 

Edifício C3, Faculdade de 

Ciências, Cidade Universitária 

www.facebook.com/cicloficina.fcul/ 

ciencias@cicloficina.pt 

FCSH Última Sexta-feira útil de 
cada mês, 17h-21h 

Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Torre B, Piso -1, Av 
de Berna 26, Lisboa 

fb.com/cicloficinafcsh 
fcsh@cicloficina.pt 

JUNQUEIRA 
Primeira Sexta-feira do 

mês, 18h30-20h30 
Travessa Artur Lamas, Lisboa 

fb.com/cicloficinadajunqueira 

cicloficinajunqueira@gmail.com 

MARVILA 
Segunda (1) e última 
quarta-feira (2) de cada 
mês, 17h-19h 

(1): Loja CoMvida – Rés do 
Chão, junto à Biblioteca de 
Marvila; (2): Centro de 
Promoção Social da PRODAC – 
SCML 

fb.com/cicloficina.crescente/ 

ORIENTE 2ª quarta-feira de cada 
mês, 18h - 20h00 

No exterior do Pavilhão do 
Conhecimento, Parque das 
Nações. 

https://cicloriente.pt/ 
cicloficinadooriente@gmail.com 
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Luzes obrigatórias 

A Portaria n.º 311-B/2005, de 24 de março, define os sistemas de 

sinalização luminosa bem como os refletores de uso obrigatório nos 

velocípedes que circulam na via pública (figura 8):  

Luzes de presença: à frente (feixe luminoso contínuo de cor 

branca) e à retaguarda (feixe luminoso contínuo ou intermitente 

de cor vermelha); visíveis à noite e por tempo claro a uma 

distância mínima de 100 m; Figura 8 - Disposição da iluminação 

Refletores, à frente (cor: branca) e à retaguarda (cor: vermelha); obrigatória no velocípede 

obrigatórios do anoitecer ao amanhecer e sempre que as 

condições meteorológicas ou ambientais tornem a visibilidade insuficiente.  

Refletores nas rodas com número mínimo em cada roda: dois se forem circulares ou segmentos de 

coroa circular ou apenas um se for um cabo refletor em circunferência completa (cor: âmbar, exceto se 

for um cabo refletor, caso em que pode ser branca). 

Dicas de circulação em estrada 

Trânsito  

 Tome especial atenção à abertura de portas, a carros a arrancar e a peões a atravessar. 

 Nos semáforos, condutores/as nem sempre utilizam as luzes de mudança de direção quando 

pretendem virar para outra rua. Se não tiver a certeza, espere até que seja tornada explícita a sua 

intenção.  

 Os ângulos mortos dos autocarros e outros veículos longos são muito maiores do que os dos carros 

normais. Nunca os ultrapasse pela direita. 

 Desmonte ou reduza a velocidade (para uma velocidade equivalente à dos peões) quando circular 

em ruas pedonais.  

 Atenção a peões quando circular em corredores para bicicletas pintados em passeios.  

 Num cruzamento semaforizado, procure posicionar-se à frente dos restantes veículos antes do sinal 

ficar verde (evita respirar fumos de escape e mantém-se visível para outros veículos). 

Pressão dos pneus 

A pressão do pneu de uma bicicleta deve ser mais alta que a do automóvel, podendo ir aos 9 bar, consoante 

o pneu. Essa informação está escrita no pneu, aparecendo o intervalo ou o máximo recomendado. Nas

BTT, o mínimo é o valor recomendado para quando se faz todo o terreno. Em alcatrão, pode usar o máximo.
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Folheto PSP 
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Para ultrapassar uma bicicleta, o/a condutor/a deve moderar a 

velocidade durante a ultrapassagem e guardar uma distância mínima 
obrigatória de 1,5 metros para o ciclista (figura 6). 

Figura 6 - Distância mínima obrigatória em caso de ultrapassagem (Fonte: Guilherme Formiga). 

O resumo e esquematização das principais regras apresentam-se na figura 7. 

Figura 7 – Representação esquemática das principais regras de circulação 
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Sabia que em Lisboa chove menos de 100 dias por ano? Nas estações mais frias, aconselha-se um 

corta-vento ou um blusão impermeável. Para dias de maior calor, pode levar uma pequena toalha, 

desodorizante e uma camisola suplente, para uma lavagem rápida do tronco e troca de camisola. 

Transporte de crianças e mercadoria  

Para transportar crianças mais pequenas poderá adquirir uma cadeira homologada para afixar atrás ou à 

frente. Para crianças maiores poderá necessitar de um atrelado. O atrelado, para além de transporte de 

crianças pode também permitir transportar mercadorias. 

Principais regras 

O principal fator de segurança em contexto urbano é, antes de mais, a sua própria conduta: Veja, seja 
visto/a e previsível. Circule com precaução (Fonte: PSP e MUBI).  

Automobilistas: obrigatoriedade de dar prioridade a 

bicicletas em passagens assinaladas na faixa de rodagem 

para travessia de velocípedes (figura 5) e de moderar 

velocidade à aproximação dessas passagens.  

 Contudo, os velocípedes não devem atravessar a 

faixa de rodagem sem se certificarem que o podem 

fazer sem risco de acidente, tendo em conta a 

distância que os separa de veículos que nela 

transitam e sua velocidade.  

Crianças até 10 anos podem circular de velocípede nos 

passeios, desde que não ponham em perigo ou perturbem 

outros peões. 

Velocípedes: 

a) devem circular pelo lado direito da via, conservando distância de segurança de bermas ou

passeios.

b) devem respeitar o regime geral de cedência de passagem. Na ausência de sinalização, quando 

se apresente pela direita, a bicicleta tem prioridade sobre o veículo motorizado.

c) deixam de estar obrigados a circular nas pistas destinadas (ciclovias), podendo fazê-lo junto do

restante trânsito, caso seja uma alternativa mais vantajosa.

d) podem circular paralelamente numa via, no máximo aos pares, exceto com reduzida visibilidade 

ou quando o trânsito é intenso e desde que não causem perigo ou embaraço ao trânsito.

e) podem transportar carga em reboque ou caixa de carga.

f) em rotundas, podem ocupar a via de trânsito mais à direita, mesmo que não pretendam sair na

primeira via de saída, sem prejuízo de facultar a saída de condutores/as.

Figura 5 - Passagens para velocípedes nos 
Olivais (Fonte: Gonçalo Peres) 
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Seguros 

De modo a proteger-se contra eventuais furtos, sugere-se que digitalize a fatura de aquisição da bicicleta, 

pois com o passar do tempo pode ficar ilegível. Poderá ainda anotar todos os detalhes da bicicleta – 

marca, modelo, cor e número do quadro, e fotografá-la, o que poderá ajudar a provar-lhe que a bicicleta 

é sua.  

Como posso segurar a minha bicicleta?  

Existem várias alternativas, como incluir a bicicleta na cobertura de bens em garagem ou de recheio. Se 

tiver um seguro multirriscos-habitação, poderá incluir a bicicleta na cobertura do recheio. Se tiver sido 

muito cara, deverá ser discriminada na apólice. Nesse caso, ficará protegida face a roubos, inundações 

ou incêndios (Fonte: DECO PROTESTE). 

Como posso segurar-me contra acidentes que venha a ter com a bicicleta?  

Pode contratar um seguro de responsabilidade civil familiar, onde cobre toda a família, garantindo a 

seguradora indemnizações por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de lesões corporais 

e/ou materiais que sejam causados a terceiros pela utilização de veículos sem motor, quando conduzidos 

em locais privados ou públicos não sujeitos ao Código da Estrada.  

Quanto custa?  

Deverão ser consultadas várias seguradoras, incluindo também a Federação Portuguesa de Cicloturismo 

e Utilizadores de Bicicleta e Federação Portuguesa de Ciclismo, pois o preço pode variar consoante o 

número de pessoas (individual, família ou grupo) ou mesmo o número de dias (um só evento ou para o 

ano todo, por exemplo).   

Transporte de bicicletas em suportes 

Para o transporte de bicicletas em automóveis, podem ser colocadas barras no tejadilho, suportes de 

carga na retaguarda ou ainda recorrer a reboques homologados. Para qualquer uma destas alternativas, 

a carga transportada não pode reduzir a visibilidade do/a condutor/a, nem ultrapassar os contornos 

envolventes do veículo, tendo de ficar salvaguardada a correta identificação dos dispositivos de 

sinalização, iluminação e matrícula. O não cumprimento das regras pode conduzir a coimas superiores a 

120€.  
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Equipamento/Material aconselhado 

O material e o equipamento a trazer na bicicleta dependem do tipo de utilização, das condições 

atmosféricas, da duração da viagem e das horas de circulação. A tabela 4 lista algumas das possibilidades. 

Assinale nas colunas o que quer levar. 

Tabela 4 – Equipamento e material para levar com a bicicleta 

O que levo 

(marque x) 
Equipamento Material 

O que levo 

(marque x) 

Capacete / Chapéu / 

Boné (sol e poeiras) 
Kit de ferramentas 

Óculos Kit de arranjo de furos 

Alforge / Cesto / Mochila Colete de sinalização 

Corta-vento/ Blusão 
Garrafa de água 

reutilizável 

Cadeira  para  bebé  /  
Atrelado 

Bomba de ar 

Luvas Câmara-de-ar suplente 

Pinças / Refletores 

Bilhete de transporte 

Toalha 

Dicas gerais 

O uso de capacete não é obrigatório, mas há quem prefira usá-lo. 

Se viaja de calças, estas devem estar justas à perna, para não se prenderem a alguma peça da bicicleta. 

Pode recorrer a pinças para calças ou refletores de tornozelo.  

Os óculos permitem proteger do encadeamento dos olhos e até de algumas poeiras. 
Se não tem passe, traga consigo um cartão “Viva Viagem” carregado com zapping, caso 
surja algum imprevisto com a bicicleta que não se possa remediar no imediato.  

As mochilas, malas e pastas impedem a circulação de ar. Prefira alforges, cesto ou pendure a mochila no 

porta-bagagem ou no guiador. Para cargas mais pesadas, poderá justificar-se o uso de um atrelado.  

Se o seu trabalho exige que use fato e não se sente confortável de bicicleta assim, poderá levá-lo nos 

alforges, no atrelado ou até levá-lo para o trabalho em dias anteriores que não vá de bicicleta, para mudar 

de roupa nestes dias. 

Noite, Chuva e Elevadas Temperaturas 

Para circular à noite, além da sinalização luminosa na bicicleta, recomenda-se o uso de roupa clara ou 

refletora, tornando-se visível para demais utilizadores/as da via.  
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Barras de tejadilho 

A bicicleta não poderá exceder: 

 O comprimento de 0,55 m para a frente nem 0,45 m para a retaguarda; 

 A largura do automóvel;  

 Terá de respeitar uma altura máxima de 4m.  

Suportes de retaguarda 

Existem dois sistemas de suporte de colocação na retaguarda do veículo:  

 Suportes de bagageira: o conjunto do suporte com a bicicleta não pode ultrapassar a largura dos 

espelhos laterais, caso contrário, é necessária autorização especial, a renovar anualmente; 

 Unidades técnicas de extensão de carga, que se acoplam na bola de reboque. 

 Unidades técnicas de extensão de carga  

 O modelo do equipamento utilizado tem de ser homologado pela União Europeia;  

  A bola de reboque do veículo deve estar considerada na caderneta do veículo, para utilização de 

reboques/atrelados;  

 Deve alterar-se o seguro automóvel no caso de utilização de bola de reboque e atrelado, por forma 

a incluir o atrelado. 

No caso de ser necessário instalar uma bola de reboque esta deve ser amovível, bem como deve ser 

instalada uma ficha elétrica de 13 pinos para que as luzes de marcha atrás funcionem; esta deve ainda 

conter a indicação da carga suspensa máxima.  

Breve história da bicicleta 

A invenção da bicicleta como meio de locomoção é difícil de precisar no tempo. Há quem defenda que 

surgiu com o conde francês Sivrac, ou que a sua criação é posterior, embora já tenham sido descobertos 

hieróglifos com um veículo de duas rodas com uma barra sobreposta.  

Em 1790 o conde francês Sivrac inventou uma máquina, o Celerífero, um antepassado da bicicleta 

moderna. Consistia num corpo de madeira apoiado sobre duas rodas, também de madeira. Não tinha 

movimento de direção, já que a roda dianteira era fixa, nem pedais, o que obrigava a pessoa a caminhar 

sentada sobre o Celerífero.  
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Mobilidade partilhada 

Existem atualmente em Lisboa empresas de aluguer, bikesharing, ou partilha de bicicletas, assim como de 

partilha de trotinetas. Usar bicicletas partilhadas torna a utilização da bicicleta mais acessível, 

nomeadamente para quem não tem uma ou tem falta de local para parqueá-la em casa e/ou no trabalho; 

promove ainda a intermodalidade com os transportes públicos e evita deslocações à oficina. O requisito 

é ir a uma loja de aluguer de bicicletas ou ter um smartphone para instalar as aplicações das marcas 

(vide Tabelas A1 e A2). 

Quem utiliza estes meios de transporte, bicicletas ou trotinetas partilhadas, segue as mesmas regras do 

Código da Estrada, nomeadamente no que diz respeito à circulação na via (semáforos, STOP) e cedência 

de passagem a peões. O estacionamento destes veículos deve ser feito em locais apropriados, dentro das 

zonas permitidas pelas marcas. Deverão ser utilizadas preferencialmente as infraestruturas para parquear 

velocípedes, ou em torno destas, no caso das trotinetas (que não necessitam de ficar presas com cadeado). 

No caso de ainda não existir infraestrutura na zona, bicicletas e trotinetas devem ser estacionadas de modo 

a não perturbar a passagem de peões, nomeadamente nos passeios, ou de ciclistas nas ciclovias.  

#PartilhaLisboa é a campanha da Câmara Municipal de Lisboa que pretende promover a utilização dos 

diferentes modos de transporte partilhados. A campanha tem uma plataforma que agrega todos os serviços 

de mobilidade partilhada da cidade, disponível através do site www.partilhalisboa.pt. 

Experimente ou adira à mobilidade partilhada! 

Apoio mecânico 

Se tem a bicicleta guardada há muito tempo deve precisar de alguma afinação – ar nos pneus, óleo nas 

correias, ajuste de travões, etc. O uso continuado também carece, regularmente, de algum tipo de revisão 

pois numa bicicleta mal afinada, parte do esforço é desperdiçado. Ter a corrente limpa e bem oleada (meter 

óleo numa corrente suja de pouco serve), ter os calços dos travões sem tocar nas jantes e o eixo das rodas 

afinado de maneira a que a roda fique a rodar sozinha durante muito tempo, são pontos importantes.  

Consoante a urgência e o tipo de afinação que precise, pode recorrer a Cicloficinas, iniciativa voluntária e 

periódica, não permanente, ou oficinas de bicicletas, prestadas por empresas, abertas todos os dias. Há 

inclusivamente a possibilidade de contratar o serviço móvel de reparação de bicicletas.  

As Cicloficinas são iniciativas informais e abertas a quem nela queiram colaborar; consistem num serviço 

de assistência mecânica a bicicletas, prestado voluntariamente. Poderão também existir Cicloficinas 

pontuais (p.ex: apoio a eventos), as designadas sessões móveis.  

Os contactos de oficinas dedicadas e de Cicloficinas de Lisboa encontram-se em anexo (Tabelas 

A1 e A3). 
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Em 1816 surge a Draisiana, pelo barão Drais, pela adição de uma direção ao Celerífero. Drais foi de 

Draisiana desde Beaum a Dijon, em França, a uma velocidade média de 15 km/h, estabelecendo assim 

o primeiro “recorde ciclístico”.

Em 1840, o escocês Kirkpatrick McMillan adapta duas bielas ao eixo da roda traseira, que serviam como 

pedais. O primeiro pedal surgiu em 1855, inventado pelo francês Ernest Michaux. Os pedais eram ligados 

à roda dianteira e o invento ficou conhecido como “Velocípede”.  

Em 1861, o francês Pierre Michaux construiu outra bicicleta com pedais, mas agora adaptados à roda da 

frente. Pierre e seu filho Ernest fundaram a primeira fábrica de bicicletas do mundo. Em 1865, fabricavam 

cerca de quatrocentas bicicletas por ano.  

Em 1862, as autoridades de Paris criaram caminhos para os velocípedes nos parques, para evitar que se 

misturassem com charretes e carroças. Surgiram, assim, as primeiras ciclovias. Em 1868 ocorrem as 

rovas masculina e feminina de bicicleta, ambas em Paris.  

Em 1877 Rouseau apresenta um dispositivo que por meio de duas correntes multiplicava o giro da roda 

dianteira. Surgem também os travões e tiras de borracha coladas aos aros das rodas, inventados por 

Robert Thompson.  

Em 1880/1881 Starley e o sobrinho inventaram a bicicleta que assumiu as características semelhantes 

às que hoje conhecemos. Foram introduzidos os pedais no centro e a tração passou para a roda traseira, 

através de uma corrente de transmissão. A partir de 1891, as rodas passaram a ter pneus, com a invenção 

dos pneus com válvula de ar dos irmãos Michelin. Começava a era da bicicleta como a conhecemos hoje. 

“Andar de bicicleta fez mais pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no mundo”, dizia a 

feminista americana Susan Anthony, no final do século XIX. Isto porque a bicicleta deu liberdade de 

deslocação às mulheres, permitindo que fossem sozinhas de um lugar ao outro, e ajudou a mudar o 

vestuário que limitava os seus movimentos.  

Rotas cicláveis de Portugal 
A Ecovias Portugal lançou o primeiro guia turístico, em formato digital e em inglês, que pretende promover 

o turismo em bicicleta e dá a conhecer 870 quilómetros de percursos cicláveis ao longo da costa atlântica

portuguesa.

O road book contém mapas, com informação sobre as rotas cicláveis de longa distância,

georreferenciadas em GPS, pontos de interesse turístico, histórico, arquitetónico e paisagístico, possibilita

ainda a consulta do perfil de cada percurso e identifica os locais onde existe maior incidência de acidentes

rodoviário.
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Que bicicleta escolher? 
Se já tem uma bicicleta, utilize-a. Pode também alugar uma e testar novas funcionalidades. Com o uso 

saberá identificar o que precisa em termos de equipamento complementar ou mesmo do tipo de bicicleta. 

No momento da escolha pondere qual o uso que mais vai querer dar à bicicleta. Vai andar em estrada ou 

terra? Fale com utilizadores/as mais experientes sobre as opções disponíveis e escolha a mais adequada 

(tabela 2). 

Lembre-se que uma bicicleta muito boa custa tanto ou menos que um “extra” de um carro mediano, sem o 

encargo posterior dos custos de manutenção e de utilização. 

Se tem dificuldades em guardar a bicicleta por ausência de parques, garagem ou mesmo de espaço em 

casa, pondere adquirir uma bicicleta dobrável. 

Tabela 2 – Tipos de bicicleta e respetivas características 

Tipo de bicicleta Características 

Cidade 
Conforto, estabilidade e utilitária. Possui um quadro que facilita paragens 

no trânsito dentro da cidade. 

Pasteleira Robusta, pesada, confortável, roda 28’’. 

Dobrável 
Para uso urbano diário. Confortável, leve, ágil e fácil de transportar e 

arrumar. Possível dobrar. 

Lazer Sem suspensão, acessível monetariamente. 

Montanha de 
suspensão 
dianteira 

Para terrenos irregulares, com suspensão. Roda 24’’ e 24 velocidades. 

Suspensão total 
Maior conforto e segurança em terreno irregular. Modelos com roda 29’’. 

Vários tipos de utilização.  

Dowhnill Para descidas íngremes. Mais pesada e maior distância entre eixos. 

Ciclismo 

Para asfalto. Leve, com selim mais elevado que o guiador e permite 

posição aerodinâmica. Roda 28’’, pneus finos e pressão muito alta. Não 

recomendada para iniciantes.  

Single speed 
Sem mudanças. Citadina e de mecânica simples. Enorme variedade de 

formas e cores permitindo personalização. 

Elétrica 

Possui motor elétrico, que auxilia o pedalar, sendo útil para subidas 

íngremes. No entanto, é mais pesada pelo que dificulta transportá-la e 

pedalar quando não tem bateria.  

BMX Para a prática de acrobacias, com rotação total do guiador. Roda 20’’. 

Infantil Pequena dimensão e mecânica simples. 
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A Pedalar pelos Olivais 

A Junta de Freguesia aconselha alguns percursos cicláveis. Desafie a família ou a vizinhança e venha 

conhecer os Olivais a pedalar. 

Passeio Parque Vale do Silêncio (especial para crianças) 

Figura 23 - Mapa do percurso “Passeio Parque do Vale do Silêncio” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y49q9mul  

Distância: 1,3km 

Grau de dificuldade: Fácil 

Tempo aproximado:  

8min (10km/h) 
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Figura 4 – Espaço necessário para movimentar 69 pessoas usando um autocarro, bicicletas ou automóveis
(Fonte: www.cyclingpromotion.org/) 

Eficiência energética – Um automóvel consome cerca de 441 Wh por passageiro-km, 20 vezes 

superior ao da bicicleta (energia alimentar); no entanto, face à obesidade na Europa, existe excesso 

de energia alimentar por despender, cuja acumulação no corpo humano é até prejudicial.  

Economia – Menores custos de deslocação, construção e manutenção de infraestruturas, bem 
como com saúde e da dependência energética; promoção da indústria nacional e emprego no 
ramo das bicicletas, melhoria do saldo da balança comercial, da segurança rodoviária e do 
bem-estar pessoal com consequente aumento de produtividade. Cada km percorrido de 
automóvel tem um custo ao país de 0,15€, enquanto a bicicleta tem um ganho de 0,16€/km 
(Fonte: https://mubi.pt/). 

 Segurança rodoviária – Os dados extraídos de diversos países europeus mostram que quanto mais 

km se circula de bicicleta, menores são as fatalidades por km percorrido. Para o automóvel não 

existe essa relação.  

Em síntese, as vantagens são múltiplas, a nível individual e coletivo, com melhorias ambientais e da saúde 

humana, pela redução do consumo de combustíveis fósseis e de emissão de poluentes, bem como pela 

prática de exercício físico. Esta alternativa ocupa menos espaço público, é mais barata para o/a utilizador/a 

e permite “devolver” espaço às pessoas. Por todas estas razões, o uso da bicicleta no dia-a-dia, é um modo 

de transporte mais amigo do ambiente, da carteira, da saúde e da comunidade (figura 2). 
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Passeio ao natural 

Figura 24 - Mapa do percurso “Passeio ao natural” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y3usrdf5 

Distância: 5,3km 

Grau de dificuldade: Médio 

Tempo aproximado:  

32min (10km/h) 
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partículas inaláveis PM10 e PM2,5, respetivamente. A Organização Mundial de Saúde relaciona 

tráfego automóvel com milhões de mortes por doenças como o cancro do pulmão ou da bexiga, 

pneumonia, doenças cardiovasculares e respiratórias, problemas de fertilidade e demência. As 

últimas estimativas (2019) apontam para uma média de 15000 mortes por ano em Portugal 

causadas pela poluição atmosférica.  

No portal QualAr (https://qualar.apambiente.pt/) pode consultar as medições horárias em tempo 

quase real de vários poluentes atmosféricos, em cada zona do País; está também disponível uma 

app que fornece essas medições, a previsão de qualidade do ar em determinada localização, os 

índices de qualidade do ar na estação de medição mais próxima, bem como avisos e conselhos de 

saúde em função do índice QualAr previsto. 

Poluição sonora – os ruídos de veículos motorizados provocam danos não só na fauna, como 

também na saúde humana, nomeadamente a perda de audição, problemas ao nível endócrino ou 

hormonal, stress, ansiedade ou até doenças cardiovasculares. Em Portugal, estima-se que os 

efeitos da poluição sonora custem 0,2 €/km percorrido de automóvel. Uma bicicleta emite níveis de 

ruído bem inferiores aos de um veículo motorizado. A figura 3 evidencia as zonas de maior ruído 

na freguesia de Olivais. 

Figura 3: Mapa de ruído (mais intenso a rosa, menos intenso a amarelo) na região dos Olivais  

(Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/viver/ambiente/ruido/mapas-de-ruido) 

Espaço – Cada lugar de estacionamento ocupa cerca de 12 m2. Lisboa recebe diariamente cerca 

de 500 mil veículos automóveis. A elevada taxa de motorização leva à construção de infraestruturas 

viárias e parqueamentos que ocupam espaço público. O estacionamento ilegal evidencia essa falta 

de espaço, que poderia ser usado para lazer, como jardins, parques públicos, parques infantis, 

esplanadas ou campos de jogos. Uma bicicleta ocupa 7 a 9 vezes menos espaço que um 

automóvel. A diferença da taxa de ocupação de espaço público pelos transportes públicos, 

bicicletas e automóveis é visível na figura 4. 

08

Enamorados por Lisboa (organizado em fevereiro de 2016) 

Figura 25 - Mapa do percurso "Enamorados por Lisboa" 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y6x2kxfq  

Distância: 6,7km 

Grau de dificuldade: Difícil 

Tempo aproximado:  

40min (10km/h) 
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Passeio pelo património arquitetónico Olivalense 

Figura 26 - Mapa do percurso “Passeio pelo património arquitetónico Olivalense” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y2mj9rrf 

Distância: 7,2km 

Grau de dificuldade: Difícil 

Tempo aproximado:  

43min (10km/h) 
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Porquê usar a bicicleta? 

Na Europa, 50% das deslocações efetuadas em automóvel são inferiores a 5 quilómetros (Viegas, F, 2008). 

O uso da bicicleta na cidade, em substituição do automóvel, tem ganho adeptos, pelas várias vantagens 

(figura 2):  

Figura 2 - Vantagens do uso da bicicleta (Fonte: Folheto PSP, em anexo) 

Tempo – Na cidade, a bicicleta constitui, na maioria das vezes, um meio de deslocação mais rápido 

que o automóvel. Contabilizando o tempo porta a porta, a procura por estacionamento e deslocação 

a pé, a bicicleta é a opção mais vantajosa em mais de 30% das deslocações diárias na Europa.  

 Dinheiro – O custo médio total anual de possuir um automóvel é de €3482, incluindo seguro, 

revisões, reparações, crédito automóvel, desvalorização do veículo, IUC,  combustível, portagens, 
multas e parqueamento. Com o uso da bicicleta e/ou transportes públicos e mobilidade partilhada 
no dia-a-dia pode poupar grande parte dos custos. Descubra o verdadeiro custo do seu carro em 
https://autocustos.info/PT e veja quanto poderá poupar.  

Saúde – Permite fazer exercício de forma moderada e regular; contribui para a boa disposição 

psicológica do/a utilizador/a, maior regulação do peso, diminui a probabilidade de incidência de 

hábitos tabágicos, de hipertensão ou de doenças cardiovasculares (a maior causa de morte em 

Portugal), regulando também a atividade intestinal.  

Poluição atmosférica – a bicicleta não emite poluentes durante o uso, já o automóvel é grande 

emissor de gases com efeito de estufa (contribuintes para as alterações climáticas) e de 

poluentes atmosféricos, severos para a saúde humana. Em Portugal, o transporte rodoviário é 

responsável pela emissão para a atmosfera de 41% do dióxido de azoto (NO2), 7% e 8% das 
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Semana Europeia da Mobilidade 

Anualmente, de 16 a 22 de setembro, muitas cidades europeias dinamizam uma semana de atividades, 

com o objetivo de mostrar outras formas de mobilidade e facilitar a transição para a necessária mobilidade 

sustentável urbana. 

A Semana Europeia da Mobilidade (SEM), lançada em 2002, é uma parceria entre a Comissão Europeia e 

as Autoridades locais. Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., é a entidade coordenadora 

da SEM. Na edição de 2018, aderiram 94 municípios em Portugal, entre os quais a Câmara Municipal de 

Lisboa, com conferências, workshops, circuitos e oficinas de bicicletas, entre outras atividades. 

O tema da 18ª edição da SEM (2019) é “Caminhar e Pedalar em Segurança”, com o slogan “Caminha 

connosco”. 

Dia Europeu sem Carros 

A campanha Dia Europeu sem Carros – DESC, surgiu na sequência da Diretiva n.º 96/62/EC, relacionada 

com a qualidade do ar nas cidades europeias. Tendo em conta os crescentes problemas relacionados com 

o uso do automóvel, vários países da União Europeia, incluindo Portugal, lançaram esta iniciativa pela

primeira vez à escala europeia em 22 de setembro de 2000. O DESC celebra-se no dia 22 de setembro,

no âmbito da SEM.

Nas cidades que aderem ao DESC, algumas ruas são fechadas ao trânsito de forma a incentivar a escolha 

de transporte público, modos suaves de transporte (a pé ou de bicicleta) ou mobilidade partilhada. Neste

dia é possível andar e explorar as ruas de forma diferente, sem o perigo e a pressa de veículos automóveis.

Dia Nacional do Ar 

O ar é um recurso essencial à vida, com repercussões diretas 

e indiretas no ambiente natural e modificado. A sua qualidade é 

determinante para a saúde pública e para a qualidade de vida 

da população, pelo que a gestão desta componente ambiental 

requer uma abordagem integrada, com a articulação de 

políticas e medidas ao nível setorial e entre os vários níveis de 

governação, bem como o envolvimento da sociedade civil. 

Neste sentido, Portugal criou o Dia Nacional do Ar a 12 de abril, 

através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 64/2019. 

Pretende-se, com esta iniciativa pioneira, alertar, sensibilizar e 

envolver a sociedade no fomento da responsabilidade pessoal 

e maior motivação e compromisso para com a proteção da 

qualidade do ar. 

A JFO foi uma das freguesias pioneiras que aderiu à campanha 

“Por um país com bom ar”, a 12 de abril. Mais em: 

https://por1bom-ar.apambiente.pt/ 

Figura 1: Campanha "Por um país com bom ar". 
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Passeio de agosto 

Figura 27 – Mapa do percurso “Passeio de agosto” 

Ver trajeto no Google Maps: https://tinyurl.com/y3olm595 

Distância: 5 km 

Grau de dificuldade: Médio 

Tempo aproximado:       

30 min (10km/h) 
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Mobil Paper (2015) 

Figura 28 - Mobil Paper dos Olivais 
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Outras iniciativas

Para além dos passeios temáticos pela freguesia, cujas rotas se encontram nas páginas anteriores, 

foram promovidas outras iniciativas de bicicleta e de transportes públicos na freguesia.

Introdução 

E se fosse de bicicleta para o trabalho? 

Dúvidas e receios vários estão já a disparar na sua cabeça. Respire fundo e sorria. 

Este guia pretende ajudá-lo/a a ter uma experiência memorável de bicicleta. Se mesmo assim continuar 

com dúvidas, escreva-nos para sustentabilis@jf-olivais.pt. 

Aceite o desafio: Vá de bicicleta para o trabalho. 

Perguntas frequentes 

Por onde começar? A resposta depende do que precisa para experimentar ir de Bicicleta para o Trabalho. 

Assinale na tabela 1 os principais receios e confira a resposta ao longo do guia. 

Tabela 1 – Por onde devo começar a ler este guia? 

Marque (x)  Dúvida/Dificuldade  Capítulo(s)/Sub-Capítulo(s)  Pág.  

O que é o Dia Europeu sem Carros? Semana Europeia da Mobilidade 06 

Porquê usar a bicicleta? Porquê usar a bicicleta? 07 

Não sei andar de bicicleta Escolas de bicicleta 24 

Não tenho bicicleta. Que bicicleta escolher? 10 

Tenho a bicicleta parada há muito tempo / 

tenho o pneu furado / preciso de peças. 
Apoio mecânico 11 

Não tenho espaço em casa nem ao pé do 

trabalho. 

Que bicicleta escolher? 

Mobilidade partilhada 
10 

11 

Quais as regras de trânsito para bicicletas 

na estrada? 
Principais regras  13 

Tenho que levar a(s) criança(s) à escola. 
Bike to School, Bike Buddy, 

Testemunhos  
24,25 

26 

Passo por ruas muito inclinadas. Não 

consigo ir de bicicleta. 
Como planear o trajeto? 

Bicicleta em transporte público 18 
Venho de muito longe / Tenho que passar 

o rio Tejo.

Apanho ruas com muito trânsito, não me 

sinto seguro/a. 

Suo muito e não tenho onde tomar banho Equipamento/Material 

aconselhado  
12 

Não dá jeito levar saltos/fato de bicicleta 

Onde e como estaciono? Estacionamento 21 

Posso falar com alguém que já use a 

bicicleta no dia-a-dia? 
Bike Buddy, Testemunhos 

24 

26 

05



04

Conteúdo 

Apresentação ___________________________________________________________________ 02 

Agradecimentos ________________________________________________________________ 03 

Introdução _____________________________________________________________________ 05 

Perguntas frequentes _________________________________________________________ 05 

Semana Europeia da Mobilidade _________________________________________________ 06  

Dia Nacional do Ar _____________________________________________________________ 06

Porquê usar a bicicleta? _______________________________________________________ 07 

Que bicicleta escolher? ___________________________________________________________ 10 

Mobilidade partilhada ___________________________________________________________ 11 

Apoio mecânico _________________________________________________________________ 11 

Equipamento/Material conselhado ____________________________________________________  12 

Principais regras __________________________________________________________________ 13

Dicas de circulação em estrada _______________________________________________________  15 

Como planear o trajeto? __________________________________________________________ 18 

Bicicleta em transporte público ______________________________________________________   18  

Estacionamento _________________________________________________________________ 21 

Na freguesia de Olivais  ____________________________________________________________  22 

Partilhando experiências  ____________________________________________________________ 24

Links úteis / Bibliografia _____________________________________________________________  30

ANEXOS _________________________________________________________________________ 31

Folheto PSP ______________________________________________________________________  34

Seguros _________________________________________________________________________  36

Transporte de bicicletas em suportes ___________________________________________________ 36

Breve história da bicicleta ____________________________________________________________ 37

Rotas cicláveis de Portugal   _________________________________________________________  38

Pedalar pelos Olivais  _______________________________________________________________ 39

Bike to Work 2015 

Figura 29 - Cartaz Bike to Work 2015 
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Agradecimentos 

Quem utiliza a bicicleta no dia-a-dia sabe a importância da partilha de experiências. Este Guia de Bolso 

resulta da compilação dessas partilhas, bem como da informação acessível na internet. 

Agradecemos, por isso, em geral, a toda a comunidade lisbonense que usa a bicicleta no dia-a-dia, e 

especialmente às entidades e voluntários/as pela disponibilidade e colaboração no Guia e que abaixo 

listamos.   
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Bike to Work 2014 

Figura 30 - Cartaz Bike to Work 2014 
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Apresentação 

A opção pelo uso de bicicleta, quer seja em trabalho ou lazer, traz benefícios em termos de saúde, de 

qualidade do ar e natureza, mas também de usufruto do espaço público, com melhorias no bem-estar 

individual e da comunidade local. 

Neste sentido, a Junta de Freguesia de Olivais (JFO) está empenhada em promover o uso de bicicleta em 

articulação com transportes públicos e mobilidade partilhada na freguesia. 

Em 2014, a JFO organizou uma série de iniciativas no âmbito da celebração da Semana Europeia da 

Mobilidade, com vista a sensibilizar a população da Freguesia para a utilização da bicicleta no dia-a-dia e 

a reduzir a necessidade de uso de veículo automóvel próprio.  

A experiência dessa semana revelou a importância de promover iniciativas congéneres de forma mais 

frequente e ao longo do ano, em articulação com outros modos de transporte. Além disso, sentiu-se a 

necessidade de sistematizar num guia de bolso toda a informação mais relevante para facilitar quem queira 

iniciar o uso de bicicleta de casa para o trabalho.  

A 1ª versão foi divulgada em 2015, tendo a mesmo sido revista e reeditada em 2016 com a experiência 

colhida. A 3ª versão é lançada na Semana Europeia da Mobilidade de 2019, já abrangendo as soluções de 

mobilidade partilhada disponíveis na freguesia. 

Boas pedaladas. 
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 Outras iniciativas organizadas na JFO 

Figura 31 - Passeios temáticos pela freguesia 

Figura 32 - Iniciativa de Sensibilização sobre o uso de bicicleta na estrada 
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GUIA DE BOLSO
A Pedalar para o trabalho

Próximos Eventos (2019/20): 

- Semana Europeia da Mobilidade – 16 a 22 de setembro: Atividades de

sensibilização para o uso de modos suaves de deslocação para a população e

lançamento da 3ª edição do guia “A pedalar para o trabalho”.

- Dia Europeu sem Carros – 22 de setembro

- Dia Nacional do Ar – 12 de abril

Nota: Este Guia não está terminado. Espera-se que o mesmo proporcione novas 

experiências que alimentarão a sua atualização.   

Envie-nos os seus testemunhos cicláveis para sustentabilis@jf-olivais.pt  

A Pedalar para o Trabalho


