Programa Municipal de Comboios de Bicicletas
Condições de participação

É necessário cumprir as seguintes condições para apanhar o comboio de bicicletas:
1.
2.
3.
4.

estar inscrito numa linha de comboio;
ter equilíbrio razoável na bicicleta (sem rodinhas e já sem quedas frequentes);
saber usar os travões;
ter uma bicicleta em boas condições.

Depois de inscrever o/a seu/sua educando/a, será contactado telefonicamente e receberá a
confirmação da inscrição. Logo que o comboio reúna as condições de funcionamento, poderá
começar a viajar.
Será feito para cada participante um seguro de acidentes pessoais de responsabilidade civil.
O comboio tem uma linha/percurso e horários definidos, com algumas “paragens/estações” de
referência. Os maquinistas do comboio deverão estar informados sobre a participação do seu
passageiro e o ponto em que ele entrará.
Existem algumas regras simples que os passageiros têm de seguir, como condição para integrarem
os comboios de bicicleta:
1. Ir em fila indiana com os colegas, sem fazer ultrapassagens;
2. Prestar atenção ao que dizem os/as maquinistas, fazer o que eles indicarem e não ultrapassar o/a
maquinista da frente;
3. Ter muita atenção aos cruzamentos. Abrandar e prestar mais atenção à estrada quando se
aproxima de um cruzamento.
Cada linha tem um grupo Whatsapp onde se partilham com os encarregados de educação
informações práticas e a localização do comboio, em tempo real.
Cada comboio terá no mínimo 1 maquinista (monitor) por cada 4 passageiros. Os maquinistas são
membros do programa, pais que aderem como maquinistas (com formação para o efeito), outros
voluntários ou membros das entidades locais parceiras. Se desejar participar como maquinista, é
extremamente bem-vindo e estará a ajudar a tornar esta iniciativa possível.
A bicicleta do seu filho/a ou educando deverá estar em boas condições de funcionamento:
1. Os travões funcionam bem;
2. Os pneus estão bem cheios;
3. O selim está a uma altura adequada – os pés chegam ao chão, mas sem as pernas ficarem
dobradas.
As duas últimas condições ajudam a que o passageiro não tenha que fazer um esforço excessivo e,
eventualmente, fique desanimado para ocasiões futuras.

