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Pedala com a Cofidis - Perguntas frequentes 
 
O que é o “Pedala com a Cofidis”? 
Queremos contribuir para a construção de um mundo mais sustentável e pôr 
as pessoas a fazer mais desporto e a moverem-se nas cidades de bicicleta. 
Para a Cofidis, que tem uma longa história associada ao ciclismo, este é um 
meio de transporte de excelência para a promoção de um mundo mais limpo 
e ativo. Temos a noção de que muitas pessoas não sabem ou têm medo de 
andar de bicicleta, mas também da falta de tempo das famílias para promover 
a formação das crianças nesta modalidade.  
A iniciativa “Pedala com a Cofidis” é um projeto da Cofidis em parceria com a 
Federação Portuguesa de Ciclismo que pretende dar resposta a esta 
problemática e contribuir para um estilo de vida mais saudável, fomentando 
a aprendizagem e posterior utilização da bicicleta no dia a dia, através da 
promoção de aulas gratuitas de aprendizagem e domínio da bicicleta, em 
diferentes pontos do país. 

A quem se dirigem estas aulas? 
A todas as pessoas, crianças ou adultos, que pretendam aprender a andar de 
bicicleta ou aperfeiçoar os seus conhecimentos. 
Não é preciso ter experiência prévia, mas se já tiver andado de bicicleta e 
desistido por algum motivo, vamos ajudar a aperfeiçoar/ reciclar a prática e a 
eliminar alguns receios, passando assim a ter uma experiência de uso da 
bicicleta mais tranquila, confiante e segura. 
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Existe uma idade mínima ou uma idade limite para participar? 
A idade mínima recomendada para participar é de 3 anos. Não existe idade 
limite. 
 
Tenho que estar em boa forma física para participar? 
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à atividade em 
questão, embora não seja requerido um esforço físico excecional para a 
atividade de aprendizagem e domínio da bicicleta. 
 
Em que consistem as aulas? 
Promove-se, em ambiente descontraído e positivo, a aprendizagem e 
aperfeiçoamento das técnicas básicas de domínio da bicicleta, num perímetro 
delimitado, seguro e sem tráfego.  
Em termos de competências, espera-se que o participante no final da aula seja 
capaz de pedalar sozinho, dominando técnicas básicas como montar e 
desmontar da bicicleta; começar a pedalar e parar sem ajuda; manter o 
equilíbrio e direcionar a bicicleta para onde deseja, evitando obstáculos. 

Onde vão acontecer estas iniciativas? 
Amadora  
Aveiro          
Braga          
Bragança          
Cascais 
Castelo Branco   
Coimbra          
Évora      
Faro        
Gondomar  
Guarda          
Lisboa   
Maia   
Matosinhos 
Oeiras  
Porto  
Santarém          
Santo Tirso 
Setúbal   
Sintra 
Valongo  
Viana do Castelo         
Vila Franca de Xira 
Vila Nova de Gaia  
Vila Real        
Viseu 
 
Em que datas ocorrem as aulas? 
Pode verificar o calendário das aulas acedendo ao Mais Cofidis. 

https://www.maiscofidis.pt/noticia/pedala-com-a-cofidis-esta-de-volta-para-ensinar-criancas-e-adultos
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Quais os horários das aulas? 
Existem 2 turnos: 10-13h e 15-18h  
 
Onde posso inscrever-me? 
No seguinte formulário online: https://form.typeform.com/to/XseV3Q8V  
 
Existe um número limite de participantes? 
Sim, a Federação Portuguesa de Ciclismo definiu como número limite 40 
vagas por dia (20 vagas em cada horário). Os participantes aceites em cada 
turno serão definidos por ordem cronológica de inscrição. 
 
Uma vez que existe um limite participantes, como sei que fui selecionado? 

Antes da sessão em que se inscreveram, os participantes selecionados 
receberão um e-mail e/ou sms de confirmação da sua inscrição, através dos 
contactos que facultaram no formulário. 

 
Tenho que pagar alguma coisa? 
Não, as aulas são gratuitas para todos os participantes. 
 
Quero levar outras pessoas comigo. Tenho que fazer uma inscrição para 
cada uma delas? 
Sim. É necessário inscrever individualmente todas as pessoas que vão 
participar na iniciativa, indicando os seus dados completos ao preencher o 
formulário criado para o efeito. Os dados devem ser sempre os do 
participante, independentemente de ser uma criança (exceto os contactos, 
que deverão ser dos pais ou encarregados de educação). 
Só deve inscrever quem vai participar e não os acompanhantes, que também 
são bem-vindos para dar apoio. 
 
É preciso levar bicicleta própria, ou outro equipamento, para as aulas? 
Não, as bicicletas e restante equipamento são fornecidas pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo. Será apenas necessário que leve roupa e calçado 
confortável e vontade de aprender. Se preferir levar a sua própria bicicleta e/ou 
capacete também poderá fazê-lo. 
 
 
Quem vai dar as aulas? 
As aulas serão dadas por técnicos devidamente habilitados da Federação 
Portuguesa de Ciclismo. 
 
Existe um seguro para os participantes? 
Sim, existe um seguro de acidentes pessoais que protege todos os 
participantes nesta iniciativa. O seguro é gratuito para os participantes. 
 
Vou conseguir andar de bicicleta no final da aula? 
Depende da progressão de cada participante, mas é possível aprender as 
técnicas básicas de domínio da bicicleta no tempo dedicado a cada aula. 

https://form.typeform.com/to/XseV3Q8V
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Como posso chegar ao local das aulas? 
Será enviada informação sobre a localização exata aos participantes inscritos 
e aceites em cada aula através dos contactos que disponibilizaram para o 
efeito (e-mail e/ou sms). 
 
Haverá captação de imagem? 
Sim, a inscrição implica a autorização de recolha de imagens e som durante o 
evento. O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma 
gratuita e incondicional, à Cofidis e à Federação Portuguesa de Ciclismo dos 
direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão lugar 
durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais. 
 
O evento poderá ser cancelado? 
O cancelamento do evento pode ocorrer no seguimento de fatores externos 
à organização: catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de 
usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar 
telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. 
Caso não exista um número mínimo de participantes em cada turno, 
poderemos ter de cancelar essa sessão. 
 
O que vão fazer com os dados que são solicitados no formulário? 
A finalidade de recolha dos dados é a gestão das inscrições e do número de 
participantes em cada uma das aulas, assim como a constituição de um 
seguro de acidentes pessoas, gratuito para os participantes. A constituição do 
seguro requer a recolha dos dados solicitados, que só serão conservados pelo 
período necessário à execução da finalidade acima referida, sendo depois 
eliminados. 
 
Como posso contactar a organização se tiver alguma questão? 
A organização dispõe das seguintes plataformas para dar suporte às dúvidas 
dos participantes: 

• De 2ª a 6ª, através do e-mail: brandactivation@cofidis.pt 
• Apenas nos dias das aulas, através do telemóvel com o número 

969 755 278. 
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