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A FPCUB

• ONG de defesa do ambiente de âmbito nacional 
fundada em 1987, representa 1400 associações e 
mais de 37000 indivíduos.

• Tem como objetivos:
• a defesa do ambiente, a defesa e divulgação do 

património cultural, histórico edificado e arqueológico 
através da promoção da bicicleta como forma de 
mobilidade sustentável;

• a defesa da segurança dos utilizadores de bicicleta;
• o desenvolvimento da prática do cicloturismo ecologista 

de lazer, manutenção e turismo, representando-o 
internacionalmente e em Portugal.



A ECF

• A Federação Europeia de Ciclistas (ECF) representa 
organizações em 40 países com mais de 500000 
membros ativos.

• A ECF está apostada em que a utilização da bicicleta 
atinja o seu máximo potencial de forma a providenciar 
mobilidade sustentável e bem-estar público.

• Para atingir este objetivos, a ECF procura alterar 
atitudes, políticas e prioridades orçamentais a nível 
europeu.

• A ECF estimular e organiza e troca de informação e 
capacitação em políticas públicas e estratégias 
relacionadas com o transporte em bicicleta, bem como 
o trabalho do movimento dos utilizadores de bicicleta.



O EuroVelo

• Rede de 15 rotas de longa-distância que liga e une 
todo o continente europeu.

• Mais de 70000 km de extensão.

• A ECF é detentora da marca EuroVelo e coordena o 
seu desenvolvimento a nível europeu.

• As rotas podem ser usadas por cicloturistas, bem 
como pelas populações locais nas suas deslocações 
diárias.



Objetivos do EuroVelo

• Promover deslocações sustentáveis do ponto de vista 
económico, ambiental e social

• Melhorar a qualidade das rotas em todos os países 
participantes

• Promover a sinalização uniforme das rotas EuroVelo, de 
acordo com as normas publicadas

• Fornecer informação a nível europeu sobre as rotas 
EuroVelo e as ciclovias nacionais

• Apoiar o desenvolvimento de centros nacionais de 
coordenação para as rotas EuroVelo e nacionais

• Promover a troca de conhecimentos e boas práticas entre os 
estados e regiões europeias, estimulando o 
desenvolvimento de estratégias e infraestruturas de 
mobilidade ciclável.





Redes Trans-Europeias de 
Transportes (TEN-T)
• A ECF tem vindo a defender a inclusão do EuroVelo

nas TEN-T, em particular, no acesso aos 
mecanismos de financiamento.

• Em 2014, foi incluída uma referência ao EuroVelo
nas TEN-T Guidelines:
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Coordenação Nacional 
do EuroVelo
• Ao nível nacional, a organização, desenvolvimento 

e operação das rotas é levada a cabo por Centro de 
Coordenação Nacionais do EuroVelo (NECC).

• A composição destas organizações varia mas inclui 
frequentemente organismos públicos, organizações 
de turismo, ONGs e operadores de transporte 
público.

• A FPCUB é o Centro de Coordenação Nacionais do 
EuroVelo em Portugal

































Cooperação com 
Espanha

• Definição de uma nova 
rota transversal a ligar 
Lisboa e Madrid.
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