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A MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana 
em Bicicleta é uma associação sem fins 
lucrativos, constituída em 2009 e composta por 
ciclistas urbanos voluntários.

Atua para melhorar as condições de uso 
da bicicleta como meio de transporte 
utilitário e recreativo em Portugal.



A adoção da bicicleta como meio de 
transporte deverá surgir de forma natural, ser 
socialmente aceite, legalmente protegida e 
culturalmente integrada na sociedade 
portuguesa.

Convivência harmoniosa da bicicleta num espaço 
público universalmente acessível, agradável e 
seguro, numa sociedade solidária, consequente, 
responsável e sustentável.



Ajudar a criar condições para que qualquer pessoa 
possa utilizar a bicicleta como veículo de forma fácil, 
agradável, eficiente, e segura, e que os benefícios 
desta opção sejam amplamente reconhecidos.



Os Órgãos Sociais atuais, as informações 
referentes às Assembleias Gerais e os 
Relatórios de Actividades dos anos transatos 
podem ser consultados na página oficial da MUBi 
em www.mubi.pt

https://www.mubi.pt/


A MUBi conta atualmente com mais de 800 
associados, funciona sem quotizações, e é 
composta por pessoas a quem se exige apenas o 
compromisso de partilharem a Visão e Missão da 
associação. 

A MUBi é membro da ECF - European 
Cyclists’ Federation e associada da 
Estrada Viva 

https://ecf.com
https://estradaviva.org/


Uma mescla de pessoas, advogados, médicos, engenheiros, 
pensadores, arquitectos, bombeiros, enfermeiros, jornalistas, 
comerciantes, investigadores, informáticos, bancários, universitários, 
matemáticos, vendedores, juristas, professores, reformados…

A MUBi vive das pessoas que a constituem, sejam elementos da sua 
direção, sejam seus associados. 

que juntos formam um dos maiores e melhores think 
tanks nacionais no que respeita à mobilidade ativa.

E todos eles são voluntários!



O plano é simples: a cada sexta-feira, levamos a 
bicicleta connosco para as ruas.!
 
“Porquê à sexta-feira? Para acabar a semana da 
melhor maneira - deslocando-se de uma forma 
sustentável e amiga da cidade.”
 
http://sextadebicicleta.mubi.pt/!



O Bike Buddy é um projeto gratuito de 
mentorado de utilização da bicicleta que consiste 
no aconselhamento e acompanhamento de 
novos ut i l i zadores nas suas pr imei ras 
deslocações em contexto urbano. 

http://bikebuddy.mubi.pt/

http://bikebuddy.mubi.pt/


A MUBi criou o Selo de Reconhecimento 
“Empresa/Instituição Amiga das Bicicletas” que 
visa distinguir as entidades que oferecem 
condições para que os seus funcionários, 
utentes, clientes e visitantes se possam deslocar 
diariamente de bicicleta. 

http://selo.mubi.pt/

http://selo.mubi.pt/


Rodas de Mudança é uma campanha de 
incentivo à utilização da bicicleta. Através de 
r e t r a t o s d e p e s s o a s c o m u n s , q u e 
simplesmente escolheram esta opção de 
mobilidade, prova-se que não é preciso ser um 
super-herói para usar a bicicleta no dia a dia.  

http://rodasdemudanca.mubi.pt/

http://rodasdemudanca.mubi.pt/


A MUBi centralizou algumas questões mais 
prementes relativamente ao uso da bicicleta na via 
pública e a sua relação com a versão atual do 
Código da Estrada. 

Mantém ainda informação atualizada para que 
todos possam ver clarificadas dúvidas sobre 
d i re i t os , deve res , ob r i ga to r i edades ou 
particularidades.  

http://mubi.pt/faq/

http://mubi.pt/faq/


A MUBi disponibiliza um Fórum de Discussão que 
pretende ser um espaço de debate e esclarecimento 
e de histórico de conhecimento com informação de 
fácil consulta.

O fórum é dividido numa área pública visível por 
todos e uma área reservada com múltiplos temas 
que é apenas acessível aos seus associados.

http://forum.mubi.pt/!



A MUBi presta sessões de esclarecimento a 
diversas entidades que a requeiram. 

Tem efetuado diversas ações em empresas, escolas 
e outras coletividades, de forma a passar a 
mensagem de que os utilizadores de bicicleta são 
utentes vulneráveis e as bicicletas são veículos de 
pleno direito na via pública.



A MUBi apoia e promove os Encontros Nacionais de 
Grupos Promotores da Mobilidade Urbana em Bicicleta, 
onde os vários grupos se juntam para debate das 
estratégias locais e nacionais. 

A 1.ª edição, em 2016, foi em Aveiro , da 
responsabilidade da Ciclaveiro, a 2.ª edição, em 2017, 
em Lisboa, da responsabilidade da MUBi e a 3.ª 
edição, em 2018, em Guimarães, da responsabilidade 
da GetGreen. 

2.º Encontro Nacional 

https://mubi.pt/2-encontro-grupos-mobilidade-bicicleta/
https://mubi.pt/2-encontro-grupos-mobilidade-bicicleta/


Nas Eleições Legislativas de 2015 e Autárquicas de 
2017 a MUBi submeteu inquéritos às forças políticas 
e movimentos a votos. Sistematizaram-se propostas e 
planos de ação dos inquiridos sobre temas da 
mobilidade ativa.

Os documentos elaborados e a análise das respostas 
podem ser consultados em:

●  Autárquicas 2017!
●  Legislativas 2015!

 
 
 
 

http://mubi.pt/2017/09/29/autarquicas-2017-resultados-do-inquerito-sobre-politicas-e-propostas-para-a-mobilidade-em-bicicleta
http://mubi.pt/2015/07/08/inquerito-legislativas-de-2015-a-bicicleta-no-programa-eleitoral/


A MUBi apresentou um parecer com contribuições 
para a revisão do PENSE 2020 (Plano Estratégico 
Nacional de Segurança Rodoviária).  
A MUBi lamenta e discorda que a atual proposta de 
atuação da ANSR (Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária) para enfrentar a insegurança 
rodoviária que assola o país, com cerca de 600 
mortes e milhares de feridos graves provocados 
todos os anos, seja ainda baseado num paradigma 
de segurança rodoviária obsoleto, desatualizado e 
desajustado. 

Parecer MUBi sobre o PENSE 2020

http://mubi.pt/2017/01/06/parecer-da-mubi-sobre-proposta-da-ansr-para-o-pense-2020-plano-estrategico-nacional-de-seguranca-rodoviaria-e-contributos-para-a-sua-revisao/


Efetuar uma ultrapassagem a um velocípede é 
comp le tamente d i s t i n to de e fe tua r uma 
ultrapassagem a outro tipo de veículo.  

Ao ultrapassar, dando uma distância mínima de 1,5 
metros, o condutor que ultrapassa está a assegurar 
que, caso aconteça um imprevisto (como uma 
queda), não põe em causa a segurança do utilizador 
da bicicleta. 

Campanha Ultrapassar em Segurança!

http://mubi.pt/2016/04/10/compra-t-shirt-ultrapassar-em-seguranca/


Esta é uma forma de apoiar a MUBi, uma 
associação constituída unicamente por voluntários. 

Ao comprar esta camisola estará a ajudar a MUBi 
nas suas despesas correntes e na realização de 
iniciativas em benefício da mobilidade sustentável e 
de melhores cidades para todos.

Colabore, vista a camisola e pedale por uma vida 
melhor! A Cidade Agradece.

Campanha A Cidade Agradece

http://mubi.pt/2017/12/19/camisolas-mubi-20172018-a-cidade-agradece/


+ Espaço público 
+ Economia 
+ Saúde 
+ Rapidez 
+ Flexibilidade 
+ Ambiente 
+ Segurança 
+ Produtividade 
+ Equidade 

= + Bem-estar para todos!
Foto: Fábio Teixeira
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