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 “À (re)descoberta do Porto Santo” 

 

 

– REGULAMENTO – 

 

PREÂMBULO 

 

A SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE (SEM) é uma campanha europeia que decorre, 

anualmente, de 16 a 22 de setembro. Esta semana é celebrada com o intuito de promover o 

debate entre os cidadãos europeus sobre a necessidade da mudança de comportamentos em 

relação à mobilidade ativa, do transporte público e outras opções de transporte menos poluentes 

e mais inteligentes.  

Esta 20ª edição da iniciativa que tem como tema "Mobilidade Sustentável: em Segurança e com 

Saúde", como forma de homenagear as dificuldades sentidas pela Europa – e pelo mundo – 

durante a crise pandémica de COVID-19, ressaltando também as oportunidades de mudança 

resultantes desta crise de saúde na Europa.  Pretende celebrar a resiliência das cidades e 

municípios e as suas conquistas, assim como suster o aumento da mobilidade ativa e formas de 

mobilidade com emissões baixas ou nulas. 

O slogan, “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”, incentiva-nos a manter a forma 

física e mental enquanto exploramos a beleza da nossa região, respeitando o ambiente, a nossa 

saúde e a dos outros, ao mostrarmos cuidado na escolha do nosso meio de transporte. 

Em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo (CMPS), a Associação de Ciclismo da 

Madeira, a Porto Santo Line, e outros parceiros locais/regionais, o Europe Direct Madeira (ED 

Madeira) irá dinamizar a iniciativa “À (re)descoberta do Porto Santo”. 

 

1. OBJETIVOS 

Esta iniciativa tem como objetivos: 

o contribuir para a divulgação e valorização da bicicleta enquanto modo de transporte 

urbano sustentável;  
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o aliar-se ao slogan da SEM 2021 “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável” 

promovendo a forma física e mental dos participantes ao (re)descobrir as paisagens da 

ilha do Porto Santo; 

o  sensibilizar para a sustentabilidade ambiental; 

o partilha de momentos de boa disposição e de aprendizagem entre os participantes. 

 

2. ENTIDADES PROMOTORAS 

“À (re)descoberta do Porto Santo” é uma iniciativa organizada pelo ED Madeira, em parceria 

com a Câmara Municipal do Porto Santo (CMPS), a Associação de Ciclismo da Madeira, a Porto 

Santo Line, e outros parceiros locais/regionais, a realizar no âmbito da Semana Europeia da 

Mobilidade que decorre de 16 a 22 de setembro de 2021. 

 

3. CALENDÁRIO 

1. À (re)descoberta do Porto Santo realiza-se no dia 18 de setembro de 2021; 

2. A atividade decorrerá entre as 11h00 e as 18h00; 

3. A receção e o registo dos participantes acontecerá às 11h00, no Auditório do Centro Cultural 

e de Congressos do Porto Santo (Praça do Município), com a entrega do material relativo à 

iniciativa (colete, dorsais, bolsas). Após acreditação haverá uma sessão informativa e debate 

sobre perspetivas de futuro da mobilidade sustentável na RAM com encerramento às 12h00; 

4. Fotografia de grupo; 

5. Os circuitos (curto e longo) terão início e término na Praça do Município - Câmara Municipal 

do Porto Santo. 

 

5. INSCRIÇÕES 

1. A participação nesta iniciativa é gratuita para residentes na ilha do Porto Santo. Para os 

residentes na ilha da Madeira é necessário o pagamento de 25 euros (ida e volta) para a 

ligação marítima entre Funchal – Porto Santo e Porto Santo – Funchal, valor que derá 

devolvido, após a solicitação do subsídio de mobilidade pelo participante, de acordo com a lei 

em vigor; 

2. A inscrição só ficará oficializada após envio do comprovativo de pagamento da respetiva 

viagem; 

3. As inscrições estão limitadas a 50 participantes;  
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4. As inscrições são feitas mediante o preenchimento dos formulários disponíveis em: 

http://europedirect.aigmadeira.com ou através do site do evento - 

europedirectmadeira.wixsite.com/sem21, até ao dia 14 de setembro; 

5. Qualquer desistência tem de ser comunicada até à data limite de inscrições, após esta data 

não haverá lugar a reembolso do valor pago no ato de inscrição; 

6. A participação no evento implica a aceitação dos termos do presente regulamento; 

7. As inscrições são numeradas, por ordem de receção. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EQUIPAMENTO 

 

1. Podem participar todos os interessados com idade igual ou superior a 18 anos; 

2. Cada participante deverá possuir bicicleta; 

3. A bicicleta e o equipamento de proteção são da responsabilidade do participante; 

4. Cada participante é responsável pelo seu equipamento não havendo por parte da 

organização, qualquer apoio em caso de furo ou avaria mecânica; 

5. Cada participante deve fazer-se acompanhar de pelo menos um telemóvel, cujo número deve 

ser fornecido à organização para qualquer eventualidade que diga exclusivamente respeito à 

iniciativa; 

6. É aconselhável o uso de roupa desportiva (adaptada às condições atmosféricas do dia), 

protetor solar, apoio alimentar e água; 

7. O participante deve assegurar que a sua bicicleta e equipamentos de proteção cumpram as 

regras do Código da Estrada para utilização de bicicletas na via pública; 

8. É estritamente obrigatório o cumprimento de todas as regras de trânsito impostas aos 

velocípedes pelo código da estrada, sendo que a organização não se responsabiliza pela 

conduta indevida dos participantes. 

 

6. VIAGEM 

 

1. A organização é responsável pela reserva das viagens; 

2. Os participantes deverão indicar no formulário de inscrição as datas de viagem pretendidas e 

enviar o respetivo comprovativo de pagamento para o e-mail europedirect@aigmadeira.com, 

indicando o seu nome de inscrição de forma a confirmarmos a sua participação na iniciativa; 

3. O pagamento deverá ser efetuado para o NIB: PT50 0018 0008 0072 0804 0208 6 – 

Associação Insular de Geografia (entidade de acolhimento do ED Madeira); 

4. Após confirmação do pagamento a organização enviará os cartões de embarque aos 

participantes; 
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5. Após realização da viagem será enviado aos participantes a fatura/recibo para obtenção do 

subsídio de mobilidade; 

6. As reservas das viagens não incluem alojamento; 

7. Para o embarque no Funchal e Porto Santo é necessário: 

 

• Comprovativo de vacinação contra a COVID-19, com 2 doses administradas há mais de 

15 dias; 

Ou 

• Teste rápido antigénio (TRAg) para SARS-COV-2, com resultado negativo, efetuado 

gratuitamente, nas 48h antes da data da viagem, nos postos aderentes (consultar 

www.iasaude.pt); 

Ou 

• Comprovativo de recuperado (válido até 180 dias), para viajantes que já tenham tido 

COVID-19 (mostrar documento impresso em papel, no embarque); 

E 

• Cartão de cidadão e cartão de embarque.  

 

Mais informações acerca do ponto anterior em https://www.portosantoline.pt/ ou 

https://www.madeira.gov.pt/Covid19.   

 

7. CIRCUITOS 

 

1. À (re)descoberta do Porto Santo irá decorrer ao longo das estradas da ilha do Porto Santo, 

sendo que qualquer tipo de bicicleta (incluindo elétricas) pode percorrer o percurso na íntegra; 

2. Os circuitos são de caráter lúdico e terão início e término na Praça do Município junto à 

Câmara Municipal do Porto Santo, com as seguintes características: 

Circuito Curto – distância aproximada de 12km, num declive médio que rondara os 2%, num 

desnível positivo de 140m.  

Circuito Longo - distância aproximada de 31km, num declive médio que rondara os 5%, num 

desnível positivo de 614m. Com posto de apoio na Serra de Dentro. 

3. A partida dos participantes para os circuitos iniciar-se-á às 14h30. 

 

8. SEGURO 
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Todos os participantes ficarão cobertos por um seguro individual contra acidentes pessoais, 

durante a realização dos circuitos da iniciativa À (re)descoberta do Porto Santo.  

 

9. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

A sua participação implica o registo e o tratamento de dados pessoais (por exemplo, nome, 

número de identificação, endereço, email, entre outros). Esses dados pessoais serão tratados 

em conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2018/1725 relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e 

pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados. Salvo indicação em contrário, as 

respostas às perguntas e os dados pessoais solicitados são necessários para avaliar as 

participações em conformidade com o Regulamento da iniciativa e serão tratados unicamente 

para esse fim pelo Europe Direct Madeira. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Compete à organização, avaliar e decidir sobre os casos omissos ao regulamento. A organização 

é soberana e dada a natureza recreativa do evento não haverá recurso da sua decisão.  

 

 

 

http://europedirect.aigmadeira.com/
http://www.facebook.com/EuropeDirectMadeira

