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Carta de Apoio à candidatura do projeto “Rota segura para a escola” ao Orçamento
Participativo Aveiro 2020
Pessoa: Filipa Afonso Bernardino | Consultora para a Câmara Municipal de Lisboa na área da
Mobilidade Escolar |Co-fundadora do CicloExpresso do Oriente | Engª Civil e Psicóloga

Considerando que:
1. Nas últimas décadas, o desenvolvimento urbano e o investimento nas
infraestruturas rodoviárias das áreas metropolitanas privilegiaram o uso do
automóvel particular, tendo como consequência o aumento significativo da taxa
de motorização e o crescimento das viagens realizadas em transporte individual
motorizado e no decréscimo da utilização dos transportes públicos e modos ativos;
2. O acordo histórico da Cimeira de Paris (COP 21), assinado em dezembro de 2015,
cujas preocupações universais referentes às Alterações Climáticas resultaram no
compromisso de um esforço coletivo para conter o aquecimento global;
3. O Programa Nacional para as Alterações Climáticas define como objetivo uma
redução de 26% nas emissões de CO2 do sector dos Transportes até 2030;
4. A mobilidade de crianças e jovens é um assunto chave na gestão e planeamento
da cidade. Nas últimas décadas as crianças e os jovens deixaram de usar o espaço
público e ir para a escola a pé como iam outrora os seus pais e o uso generalizado
do automóvel para os entregar na escola cria também problemas graves de
congestionamento, poluição e insegurança à porta das escolas;
5. A aposta na utilização da bicicleta e o desenvolvimento de planos de ação para
redução da dependência do automóvel, através da adoção de soluções de pedibus,
ciclobus, carpooling, transporte público e outras no acesso à escola integram o
Programa de Governo de cidade de Aveiro.
O projeto CicloExpresso é um excelente exemplo de uma atividade desenvolvida
integralmente pela sociedade civil com o objetivo de promover a educação pela
mobilidade sustentável, tendo sido reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como
exemplo português de um boa prática no âmbito da promoção da atividade física
(Promoting Physical Activity in the Education Sector, 2018).
Rotas seguras para a Escola, pretende consolidar o Cicloexpresso das Barrocas e o
Cicloexpresso João Afonso, assim como auxiliar a implementação de outros Cicloexpressos
assim como rotas a pé, almejando ainda sinalizar estes percursos, melhorar o perímetro
de segurança nas escolas para crianças que cheguem a pé ou de bicicleta, providenciar
parqueamento adequado de bicicletas nas escolas e aumentar o envolvimento da
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comunidade escolar na temática da mobilidade suave para que cada vez mais pais e
crianças se sintam motivados e confiantes para virem para a escola a pé e de bicicleta.
Assim, através dos resultados obtidos no projeto Rota Segura para a Escola cuja
candidatura é agora apresentada, é minha intenção:






Ter mais conhecimentos/contributos de como definir melhores estratégias para
estimular ativamente a multiplicação de bike bus e pedibus nos municípios
portugueses;
Contribuir com a minha experiência e know how neste projecto;
Aprender com a equipa que está a desenvolver o projecto “Rota segura para a
escola” as melhores práticas;
Criar pontes de contacto e sinergias entre as cidades de Lisboa e Aveiro.

Manifesto o apoio inequívoco à candidatura do projeto “Rota segura para a escola” ao
Orçamento participativo da Câmara Municipal de Aveiro.

Lisboa, 14 de julho de 2020
Filipa Bernardino

Carta de Apoio
Candidatura ao Orçamento Participativo – Aveiro 2020 do projeto “Rota segura para a escola”
Entidade: Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância das Barrocas
A Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância das Barrocas (Apejib) vem por este meio
expressar a sua intenção de apoiar a candidatura do projeto “Rota segura para a escola” ao
Orçamento participativo – Aveiro 2020. Este projeto pretende incentivar a deslocação para a escola
em bicicleta e a pé e surgiu na sequência da criação do CicloExpresso das Barrocas, há cerca de dois
anos, pela mão de um grupo de pais e que a APEJIB viu crescer com grande interesse. O
CicloExpresso das Barrocas é um percurso que um grupo de crianças faz de bicicleta para a escola
com “paragens” e horários definidos para facilitar a mobilidade com segurança das crianças na via
pública, a motivação pela mobilidade sustentável e a autonomia das crianças; e tendo garantido à
escola das Barrocas um Prémio Escola Amiga da Criança na categoria Envolvimento FamíliaComunidade, conferido pelo grupo Leya. O projeto “Rota segura para a escola” pretende consolidar
o CicloExpresso das Barocas e o CicloExpresso João Afonso, criado entretanto, assim como auxiliar
a implementação de outros Cicloexpressos e rotas a pé, sinalizar estes percursos, melhorar o
perímetro de segurança nas escolas para crianças que cheguem a pé ou de bicicleta, providenciar
parqueamento adequado de bicicletas nas escolas e sensibilizar a comunidade escolar para a
mobilidade suave.
A Apejib reconhece o mérito desta proposta que contribuirá para uma melhoria da vivência escolar
de toda a comunidade e contribuirá dentro das suas possibilidades para que este projeto se
concretize, nomeadamente: ● Facilitando a comunicação com as partes interessadas - Coordenação
da escola, pais e encarregados de educação, professores, Agrupamento de escolas de Aveiro; ●
Disponibilizando recursos para as ações de sensibilização do projeto; ● Apoiando outras escolas que
pretendam iniciar cicloexpressos-piloto; ● Reforçando o interesse do projecto dentro e fora da
comunidade escolar; ● Promovendo a mobilidade sustentável nas viagens para a escola e a coesão
da comunidade local em torno desse desígnio.
Com os meus melhores cumprimentos,
_______________________________________
(Ângela Margarida Martinho dos Santos Espinha, Presidente do Conselho Executivo)

Carta de Apoio
Projeto: Rota Segura para a Escola
A Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta vem por este meio expressar o seu apoio à
candidatura do projeto Rota Segura para a Escola ao Orçamento Participativo com Ação Direta 2020 do Município
de Aveiro.
Este é um projeto de incentivo à deslocação para a Escola em bicicleta e a pé, no qual a associação Ciclaveiro se
revê e um dos motivos alvo de várias iniciativas desta associação. Por este motivo, consideramos ser do maior
interesse e apoiamos esta candidatura e apoiaremos o projeto, disponibilizando os meios humanos, técnicos ou
materiais dentro do que nos for possível.
Este projeto que nos foi apresentado pretende consolidar o Cicloexpresso das Barrocas e o Cicloexpresso João
Afonso e auxiliar a implementação de outros Cicloexpressos, assim como rotas a pé, almejando ainda sinalizar estes
percursos, melhorar o perímetro de segurança nas escolas para crianças que cheguem a pé ou de bicicleta,
providenciar parqueamento adequado de bicicletas nas escolas e aumentar o envolvimento da comunidade escolar
na temática da mobilidade suave para que cada vez mais pais e crianças se sintam motivados e confiantes para
virem para a escola a pé e de bicicleta.
A Ciclaveiro reconhece o mérito desta proposta, que contribuirá para uma melhoria da segurança nas deslocações
para a escola e de toda a comunidade e contribuirá dentro das possibilidades para que este projeto se concretize,
nomeadamente:
● Facilitando a comunicação com as partes interessadas;
● Amplificando a comunicação do projecto através dos canais de comunicação ao nosso dispôr;
● Disponibilizando recursos humanos e materiais para apoio de iniciativas escolares, nomeadamente Cicloficinas na
Escola, entre outras;
● Apoiando outras escolas que pretendam iniciar cicloexpressos-piloto;
● Reforçando o interesse do projecto dentro e fora da comunidade escolar;
● Promovendo a mobilidade sustentável nas viagens para a escola, através da sensibilização e capacitação da
comunidade escolar para os benefícios da mobilidade ativa, e a coesão da comunidade local em torno desse
desígnio.
Com os melhores cumprimentos,
Pela Direcção

(Francisco Curado Teixeira)
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Carta de Apoio à candidatura do projeto “Rota segura para a escola” ao Orçamento
Participativo Aveiro 2020
Entidade: Coordenação da Escola Básica das Barrocas
A Escola Básica das Barrocas vem por este meio expressar a sua intenção de apoiar a
candidatura do projeto “Rota segura para a escola” ao Orçamento participativo. Este projeto
pretende incentivar a deslocação para a Escola em bicicleta e a pé, surgiu na sequência da
criação do Cicloexpresso das Barrocas, que funciona há cerca de 3 anos com as famílias e
alunos desta escola. O Cicloexpresso Barrocas e recentemente o Cicloexpresso João Afonso de
Aveiro é um percurso pré definido com “paragens” e horários pré definidos, que um grupo de
crianças faz de bicicleta para a escola. Tem como objectivo facilitar a mobilidade em segurança
das crianças na via pública, pois são acompanhadas por adultos voluntários e envolve toda a
comunidade escolar, sensibilizando para a necessidade de uma mobilidade sustentável,
promovendo a autonomia das crianças.
O Cicloexpresso é dinamizado por um grupo de pais e é uma iniciativa de grande mérito que
acompanhamos e apoiamos desde o início, com um impacto significativo e visível na nossa
escola. Esta iniciativa já garantiu à escola das Barrocas o Prémio Escola Amiga da Criança, na
categoria envolvimento da comunidade, conferido pelo grupo Leya, bem como várias reportagens
em orgãos de comunicação nacional reconhendo mérito no projecto.
O projeto que se apresenta agora pretende consolidar o Cicloexpresso das Barrocas e o
Cicloexpresso João Afonso, assim como auxiliar a implementação de outros Cicloexpressos bem
como como rotas a pé, almejando ainda sinalizar estes percursos, melhorar o perímetro de
segurança nas escolas para crianças que cheguem a pé ou de bicicleta, providenciar
parqueamento adequado de bicicletas nas escolas e aumentar o envolvimento da comunidade
escolar na temática da mobilidade suave para que cada vez mais pais e crianças se sintam
motivados e confiantes para virem para a escola a pé e de bicicleta.
A Escola Básica das Barrocas reconhece o mérito desta proposta, que contribuirá para uma
melhoria da vivência escolar de toda a comunidade e contribuirá dentro das possibilidades para
que este projeto se concretize, nomeadamente:

o Facilitando a comunicação com as partes interessadas - pais e encaregados de educação,
professores, Agrupamento de Escolas de Aveiro; e outras entidades relevantes

r

Facilitando, dentro do possível, recursos para as ações de comunicação e educação do projeto;

o Reforçando o interesse do projecto dentro e fora da comunidade escolar;

r

Promovendo a mobilidade sustentável nas viagens para a escola, através da sensibilizaçáo e

capacitação da comunidade escolar para os benefícios da mobilidade ativa, e a coesão da
comunidade localem tomo desse desígnio.

Com os meus melhores cumprimentos,

A Coordenadora de Estabelecimento
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA CIDADE DE AVEIRO: PARCERIA CICLAVEIRO

Caros colegas da Ciclaveiro,
A promoção de modos activos de mobilidade junto das camadas mais jovens da população é
um factor determinante para o progresso das nossas cidades. Assim, vimos por este meio
demonstrar o nosso interesse em ser vossos parceiros no projecto de promoção da mobilidade
suave no âmbito do Orçamento Participativo da Cidade de Aveiro.
Os nossos contributos poderão passar por vos fazer a instalação dos equipamentos de
contagem de ciclistas (Tubos Pneumáticos) a custo zero, dar-vos formação sobre a utilização
deste equipamento e da plataforma para gestão de dados Eco-Visio5, bem como ajudar-vos a
validar e a trabalhar os dados para que possam ter a melhor informação possível.

Coimbra, 13 de Julho de 2020
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Carta de Apoio à candidatura do projeto "Rota segura para a escola" ao Orçamento Participativo Aveiro
2020
Entidade: Projeto BooST – Impulsionar a Bicicleta em Cidades Principiantes
O projeto “BooST – Impulsionar a Bicicleta em Cidades Principiantes” visa disponibilizar conhecimentos
técnicos específicos que promovam a utilização da bicicleta. O projeto reúne vários peritos na área e
capitaliza de investigação prévia na gestão da mobilidade no Centro de Investigação do Território
Transportes e Ambiente (CITTA), e na promoção da bicicleta na Universidade de Aveiro (UA). Neste
sentido, vem por este meio expressar a sua intenção de apoiar a candidatura do projeto “Rota segura para
a escola" ao Orçamento Participativo da Cidade de Aveiro, disponibilizando consultoria técnica:
- para a identificação de medidas de gestão da mobilidade mais adequadas para incentivar a utilização
de bicicleta em função de contextos e objetivos específicos;
- para estimar os impacto ambientais (CO2 e qualidade do ar) e energéticos (combustíveis fósseis)
decorrentes da alteração dos padrões pendulares (casa/escola).

Com os meus melhores cumprimentos,

Professor Doutor José Carlos Mota
Diretor do Programa de Mestrado em PRU
Prof. Auxiliar do Departamento de Ciências Sociais Políticas e do Território
Coordenação do Projeto Boost - Impulsionar a Bicicleta em Cidades Principiantes

