


Para que todo o ciclista chegue a casa  
depois do treino, para que toda a criança chegue á escola, para que ninguém falte ao 

emprego, só porque escolheu a bicicleta como forma de se deslocar. 
 

Porque tu tens o poder, a obrigação e o direito de fazer de 
mudar! 

 
A estrada é de todos e tu precisas dela para trabalhar. 

 



A proposta: 
O projeto “Partilhe a Via” surge para preencher uma lacuna num momento em que a tendência para o aumento de 
ciclistas na estrada decorre. A bicicleta surge como uma opção social mais viável e económica que o automóvel, uma 
opção para muitos no contexto socioeconómico que atravessamos, como uma expressão de vida, uma forma de 
desenvolvimento sustentável, que de caracter económico, quer de caracter ambiental, uma opção desportiva já de 
massas e a forma de vida profissional de muitos.  
 
Mas independentemente das infraestruturas providenciadas pelos municípios, a bicicleta nunca deixará de se 
cruzar com o automóvel e por isso, é necessário alertar. 
 
Vamos atuar na prevenção, já! 
 
Para que todo o ciclista chegue a casa depois do treino, para que toda a criança chegue á escola, para que ninguém 
falte ao emprego, só porque escolheu a bicicleta como forma de se deslocar. 
 
É urgente, é contemporâneo, promover uma partilha pacifica e saudável da via, vamos mostra que afinal partilhar a 
via, é bom para todos e todos ganham com isso, porque afinal o automóvel não tem vida própria e quem o conduz 
são pessoas, iguais afinal ás que pedalas as suas bicicletas. 
Tu como ciclista, tu como entusiasta e tu como ciclista urbano, apoia esta ideia, porque ninguém está livre e porque 
tu tens o poder de mudar, a obrigação e o direito de o fazer. 
 
Apoia esta ideia, juntos faremos da estrada um lugar mais seguro e mais saudável. 
Mais segurança, mais ciclismo.  



Informação complementar: 
O nome, imagem e mensagem que se seguem são da inteira autoria e responsabilidade da ProjetoPEDAL.com e do seu produtor.  
A mensagem não tem qualquer carater político, religioso, ou outro que não explicitamente a promoção da segurança do ciclista na estrada. 
 
A mensagem procura apenas promover e divulgar o respeito na estrada pelo ciclista.  
Devido ao crescente numero de utilizadores e potenciais novos utilizadores da bicicleta, é urgente a campanha que lhe 
propomos, quer-se apenas evitar que o ciclista pague com o preço máximo, a sua vida, a coexistência ciclista 
automobilista deve e tem de ser mais pacifica.  
 
O que propomos então é uma campanha pacifica e inovadora no género, em uníssono e de forma generalizada, 

usar o logotipo “Partilhe a Via” na manga esquerda* dos equipamentos de ciclismo.  
(*porquê a manga esquerda? Porque quando pedalamos na estrada, é a manga que fica voltada para os automobilistas durante as 
ultrapassagens , é a forma de uniformizar o projeto) 
 
A proposta é aberta a todos, equipas profissionais, amadoras, atletas individuais, entusiastas, grupos informais e todos o 
que desejem colaborar na segurança de todos os que treinem, corram, ou simplesmente usem as estradas para pedalar. 



Exemplificação de  
Resultado final. 
 



PARTICIPAR: 
devem apenas enviar um e-mail para projetopedal@hotmail.com, ou visitar a pagina no 
site: http://oprojetopedal.wordpress.com/projetos/partilhe-a-via/embaixadores/ 
 
O pedido, serve apenas o efeito de ficar registado como embaixador(es)(a) e garantir a 
autorização da utilização do logotipo.  
 
CONTRAPARTIDAS: 
Participação ativa na campanha que promove o futuro do ciclismo. 
Representação na página oficial do projeto. 
Quem aderir representará e será representado por todo o pelotão que conseguir-mos 
reunir, constará no site do ProjetoPEDAL como embaixador da mensagem. 
 

mailto:projetopedal@hotmail.com�
http://oprojetopedal.wordpress.com/projetos/partilhe-a-via/embaixadores/�

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

