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T3 - Bicicletas de carga 300 / 300.000,00€ 99 14 20 63 1 1 0 0 0 221 239368.31

T4 - Bicicleta, Motociclos e ciclomotores 100% elétricos 1857 / 650.000,00€ 1966 300 32 1584 28 17 5 0 0 -77 -6019.55

T5 - Bicicletas Convencionais 500 / 50.000,00€ 969 185 12 683 66 20 3 0 0 -457 -19995.38
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https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx

https://eco.sapo.pt/2021/05/07/corrida-as-bicicletas-eletricas-esgota-cheques-do-estado/

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://eco.sapo.pt/2021/05/07/corrida-as-bicicletas-eletricas-esgota-cheques-do-estado/


• Durante a pandemia verificou-se uma redução significativa do número de viagens

• Começou um movimento de re-desenho da cidade e dos espaços urbanos

• Por todo o mundo, as autoridades locais anunciaram medidas para uma 

mobilidade menos motorizada, mais segura e menos poluente
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https://www.facebook.com/events/344253696816435/?active_tab=discussion
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Um novo modelo de cidade

https://expresso.pt/sociedade/2020-11-15-Cidades-de-15-minutos-o-novo-modelo-de-urbanismo-que-varias-metropoles-ja-estao-a-aplicar 8
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Principais Benefícios da Mobilidade Ciclável

• A bicicleta é uma componente importante da mobilidade sustentável

• Deve integrar-se coerentemente com as políticas de ordenamento do

território, de ambiente, de saúde e finanças
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https://www.dutchcycling.nl/en/


• É uma forma divertida de transporte que torna as cidades mais humanas

• Permite a prática diária de exercício físico acessível a todos, não 

obrigando a esforços físicos muito intensos

• A existência de motor auxiliar alarga a “área de influência” 

• Permitir novas soluções e serviços (cargo bikes)

• Os custos associados à sua utilização são reduzidos 

• Os motores são eficientes, de manutenção simples e económica

A bicicleta elétrica é cada vez mais uma solução de mobilidade
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Mobilidade Ciclável



MOBILIDADE SUSTENTÁVEL | VISÃO DO IMT 
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Visão do IMT

Racionalizar a utilização quotidiana do transporte individual

Valorizar o cidadão multimodal

Incentivar as deslocações em modos ativos

Tornar o transporte público atrativo

Incentivar modelos de utilização partilhada 

Qualificar o espaço público

Promover a coexistência de todos os modos de transporte

Garantir o acesso e a utilização segura dos transportes a 

tod@s
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RUMO A UMA NOVA CULTURA DE MOBILIDADE ASSENTE NA

• racionalização do uso do transporte individual 
• no reforço do transporte público 
• na promoção da mobilidade ativa

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2532/html/economia/imobiliario/a-pandemia-nao-nos-vai-entregar-cidades-pioreshttps://observador.pt/opiniao/bicicletas-e-automoveis-guerra-ou-convivio-pacifico/

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2532/html/economia/imobiliario/a-pandemia-nao-nos-vai-entregar-cidades-piores
https://observador.pt/opiniao/bicicletas-e-automoveis-guerra-ou-convivio-pacifico/


Pacote da Mobilidade 
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A ENMAC
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ENMAC 2020-2030
Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019 de 2 de agosto de 2019

VISÃO

Um país “orgulhosamente ativo”, onde pedalar é uma atividade segura e

amplamente praticada, constituindo opção de mobilidade acessível e atrativa,

maximizando benefícios para a saúde, economia e emprego, ambiente e cidadania.

MISSÃO

Incentivar e generalizar o “andar de bicicleta” nas deslocações quotidianas e de lazer,

tornando a mobilidade ativa a forma mais popular para percorrer curtas distâncias,

potenciando sinergias com o transporte público em todo o território nacional e

melhorando significativamente a qualidade de vida dos portugueses.
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 61/2020
Recomenda ao Governo que concretize a Estratégia Nacional para
a Mobilidade Ativa Ciclável 2020 -2030, garanta o aumento da
oferta de transportes públicos e incentive o planeamento da
mobilidade ativa urbana sustentável

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 109/2021
Recomenda ao Governo que estabeleça o programa nacional de 
apoio ao uso da bicicleta no ensino pré-escolar e que 
calendarize, orçamente e execute outras medidas que 
promovem a mobilidade ativa pedonal e ciclável



ENMAC | Medidas e Dimensões Estratégicas

Dimensões Estratégicas Nº de Medidas

Enquadramento e Legislação (EL) 11

Investigação e Desenvolvimento (EI) 2

Eixo de Intervenção 1. Infraestruturas e Intermodalidade (E1) 11

Eixo de Intervenção 2. Capacitação e Apoio (E2) 15

Eixo de Intervenção 3. Cultura e Comportamentos (E3) 7

Monitorização e Avaliação (MA) 5

51 MEDIDAS

A IMPLEMENTAR ATÉ 2030

ORGANIZADAS EM 6 DIMENSÕES ESTRATÉGICAS
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ENMAC | Metas

METAS 2025 2030

Quota modal de viagens em bicicleta no território nacional 3% 7,5%

Quota modal de viagens em bicicleta nas cidades 4% 10%

Extensão total de ciclovias 5 000 km 10 000 km

Redução da sinistralidade rodoviária de ciclistas 25% 50%

20



Comissão Interministerial 

para a Mobilidade Ativa Ciclável 

Rede de Pontos Focais

Conselho Consultivo

ENMAC | Estruturas de Governação
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ENMAC | Rede de Pontos Focais

A coordenação da ENMAC será assegurada por uma Rede de Pontos Focais, a 

quem compete dinamizar e acompanhar a execução das medidas, atuando junto 

das entidades responsáveis e reportando à Comissão Interministerial. 
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ENMAC | Conselho Consultivo

Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pela Rede de Pontos 

Focais ou apresentar a esta, por sua iniciativa, recomendações e sugestões no 

âmbito dos trabalhos desenvolvidos na ENMAC 2020-2030
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• administração interna

• autarquias locais

• economia

• ciência, tecnologia e ensino superior 

• educação

• desporto

• trabalho

• saúde

• infraestruturas

• ambiente

• mobilidade 

• energia

• Ministério da Administração Interna

• Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública

• Ministério da Economia e da Transição Digital 

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

• Ministério da Educação

• Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

• Ministério da Saúde

• Ministério das Infraestruturas e da Habitação

• Ministério do Ambiente e da Ação Climática 

ENMAC | COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA A MOBILIDADE ATIVA CICLÁVEL

Atendendo à natureza transversal da estratégia a implementar, as políticas governamentais serão 
devidamente articuladas, garantindo a orientação para os objetivos.
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O sucesso de qualquer política pública requer:

• CAPACIDADE MOBILIZADORA

• EMPENHO INSTITUCIONAL

• COMPROMISSO POLÍTICO

ENMAC | Implementação



ENMAC | Desafios 
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A FORMA DE COMUNICAR É OUTRO DESAFIO

Dificuldades em envolver, com a mesma intensidade, todas as entidades

PROVAVELMENTE O MAIOR DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ENMAC



ENMAC | Medidas Prioritárias

• EL-2 Rever e publicar o Regulamento de Sinalização de Trânsito

• EL-7 Avaliar o alargamento da cobertura do seguro escolar

• EL-9 Assegurar a articulação intermunicipal no desenvolvimento de redes

• E1-1 Desenvolver e aplicar um normativo nacional para intervenções físicas

• E1-6 Massificar a instalação de estacionamentos de bicicleta

• E2-1 Desenvolver um quadro de referência nacional para ensinar a pedalar

• E2-2 Incluir o ciclismo como matéria extracurricular

• E2-4 Reforçar a formação para a cidadania rodoviária

• E2-9 Promover um encontro nacional – Cimeira da Mobilidade Ativa

• E2-10 Realizar ações locais de capacitação e discussão

• E2-14 Implementar medidas de apoio à aquisição de bicicletas

• E3-3 Intervir junto dos jovens em idade escolar

• E3-4 Promover mudança de comportamentos em grupos específicos da população

• MA-1 Estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho 27



ENMAC | Entidades Responsáveis por Medidas
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BENEFICIÁRIOS

• Municípios
• Comunidades intermunicipais
• Empresas detentoras ou responsáveis pela gestão de 

estações, terminais ou interfaces de transportes públicos de 
passageiros

• Estabelecimentos de ensino (escolas, universidades e 
outros), equipamentos de saúde ou de outros serviços 
públicos
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https://traconference.eu/

https://traconference.eu/
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