
Associação pela Mobilidade
Urbana em Bicicleta

A MUBi é uma associação de ciclistas urbanos 

que trabalham juntos para melhorar as 

condições para o uso da bicicleta como meio de 

transporte utilitário e recreativo em Portugal.

O que nos une é o reconhecimento do direito 

básico à não-discriminação negativa a nível 

legislativo e social, bem como a progressiva 

restauração da natural competitividade da 

bicicleta em meio urbano face ao automóvel.
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O Bike Buddy (BB) é um projecto de mentorado de utilização de 
bicicleta da MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta -, 
que consiste no aconselhamento e acompanhamento de novos 
utilizadores de bicicleta nas suas primeiras deslocações em contexto 
urbano.

Os Bike Buddies são sócios da MUBi que acompanham novos 
utilizadores nas suas primeiras experiências de bicicleta pela cidade, 
partilhando a sua experiência, aconselhando novos utilizadores de 
bicicletas quanto a rotas, equipamento, segurança, legislação, atalhos 
e truques que permitam facilitar a deslocação de bicicleta pela cidade.

Este serviço é dirigido a potenciais utilizadores de bicicleta que 
consiste num tutor temporário que acompanha o utilizador 
inexperiente durante duas semanas (duas/três vezes por semana) nos 
trajectos casa-trabalho-casa, com o objectivo de familiarizar o novo 
utilizador com a bicicleta como meio de transporte em contexto 
urbano.
O objectivo do BB não é ensinar pessoas a andar de bicicleta. Para 
recorrer a este serviço é necessário, aliás, ter conhecimento prévio 
sobre como utilizar eficazmente a bicicleta e, preferencialmente, ter já 
alguma prática e destreza na condução de bicicleta.

O serviço é prestado a quem quer que o solicite, desde que tenha uma 
bicicleta em condições de utilização segura.
Este é um serviço prestado pela MUBi de forma gratuita (todos os 
buddies são voluntários). 

Que quem quer começar a andar de bicicleta na cidade sinta que o 
pode fazer com o acompanhamento e segurança de utilizadores de 
bicicleta mais experientes. Que isto se possa traduzir em mais gente a 
andar de bicicleta. 

O Bike Buddy é um serviço da MUBi para todos.

BIKE BUDDY

BIKEBUDDY.MUBI.PT

Imagine que quer começar a andar de bicicleta em 
Lisboa e não sabe como.

Há utilizadores experientes de bicicleta em 
contexto urbano, que estão dispostos a ajudá-la(o).
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