
Para mais informações 
clique ou

escaneie o QR Code

Mais de 300 empregos 
em atividades relacionadas 
a bicicletas, com um 
volume de negócios 
estimado em mais de 34 
milhões de euros por ano. 
Rotterdam, Holanda.
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A bicicleta 
gera impactos positivos 
para indivíduos, empresas, 
setores econômicos e a 
sociedade como 
um todo.

Bikenomics
estuda e avalia o valor 
monetário associado a 
esses benefícios.

€20 bilhões  é o valor dos 
benefícios de se investir na 
bicicleta para deslocamentos 
durante a pandemia de Covid-19. 
Itália

Oferecer instalações para 
funcionários que pedalam para o 
trabalho custa 6 vezes menos do 
que oferecer vagas de 
estacionamento. Pontificia 
Universidad Catolica, Lima, Peru.

POR QUE 
isto é ÚTIL? 

para priorizar investimentos em 
mobilidade

para entender quem se beneficia e quem 
perde com cada projeto e, assim, alocar 
os custos

para comunicar os benefícios de forma 
simples e obter o apoio das partes 
interessadas

para fortalecer a percepção da bicicleta 
como um meio de transporte, e não 
apenas de lazer

Um modelo de negócios 
financeiros avalia os impactos 

do uso da bicicleta para 
indivíduos e empresas

Uma avaliação de impacto 
econômico investiga os 

impactos da bicicleta nos 
empregos e no PIB 

Uma análise de custo-benefício 
social mostra os impactos positivos 

da utilização da bicicleta para o 
bem-estar coletivo
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Um projeto em parceria entre

com apoio 
técnico de 

https://www.youtube.com/watch?v=54XQp7sslBc
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/how-much-companies-gain-if-employees-commute-by-bike
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/how-to-get-cycling-on-the-agenda-bikenomics
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/bikenomics-and-post-covid-mobility-scenarios-in-italy-a-way-to-rethink-the-problem
https://www.wri.org
https://www.dutchcycling.nl/en/
https://decisio.nl/en/


 Bicicleta é política ambiental: 
           ao longo do ciclo de vida, uma 
bicicleta produz 93% menos emissões 
de C02 por km percorrido do que um 
carro.
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              Bicicleta é política de produtividade:   
                 o congestionamento é um fator-
chave na limitação do desenvolvimento 
econômico, pois o tempo gasto no trâns-
ito é improdutivo. Pedalar para o trabalho 
aumenta a produtividade e reduz as 
licenças médicas dos funcionários.
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               Bicicleta é política de segurança :  
           1,35 milhão de pessoas morrem 
todos os anos em acidentes de trânsito, 
que são a principal causa de mortes 
entre crianças e jovens (5 a 29 anos).
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           Bicicleta é política de uso do solo: 
carros utilizam o espaço viário de manei-
ra ineficiente. Uma vaga de estaciona-
mento ocupa cerca de 20 m² – em com-
paração com 2 m² utilizados por uma 
bicicleta – e fica ociosa por cerca de 22 
horas por dia.
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 Bicicleta é política contra a Covid-19:       
              como uma solução de mobilidade acessível 
que pode manter as pessoas fisicamente 
distantes durante a crise de Covid-19, cidades ao 
redor do mundo implementaram infraestrutura 
emergentes para bicicleta e recuperaram o 
espaço dos carros para as pessoas.
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                Bicicleta é política de mobilidade: 
                   o investimento por cada ciclista é muito 
mais barato do que a maioria das outras opções 
de mobilidade, especialmente aquelas baseadas 
nos automóveis. Além disso, cada km pedalado 
gera benefícios sociais importantes, enquanto 
cada km percorrido por carro representa um 
custo significativo para a sociedade.
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              Bicicleta é política de educação:     
                crianças e adolescentes que vão de 
bicicleta ou a pé para a escola conseguem 
se concentrar melhor nas atividades e 
têm melhores resultados acadêmicos.
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                  Bicicleta é política de equidade: 
                  a bicicleta oferece acesso a opor-
tunidades socioeconômicas para todas as 
pessoas. Se a infraestrutura cicloviária é 
percebida como segura, mais mulheres, 
crianças e idosos também pedalam.
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               Bicicleta é política de saúde pública: 
                   pedalar 30 minutos por dia equivale ao nível 
de atividade física semanal recomendado pela OMS 
e reduz o risco de diabetes, obesidade, depressão e 
muitas outras doenças graves.
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             Bicicleta é política social: 
                bairros amigáveis para bicicletas e caminha-
das são mais agradáveis, priorizam as pessoas, 
aumentam a atratividade das lojas e contribuem 
para criar cidades vibrantes.
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https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_EN.pdf

