
 

 

«DE sobre rodas» - Comunicado nº 1: Informação sobre a entrega de material velocipédico 
 
Exmos.(as). Senhores(as) Diretores(as), 
Exmos.(as). Senhores(as) Presidentes de CAP, 
 
A Direção-Geral da Educação (DGE) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), 
através do Desporto Escolar, continuam a valorizar o trabalho de mobilização da comunidade 
educativa em torno de atividades desportivas diversificadas e alinhadas com o Projeto Educativo de 
cada Escola. 
 
No âmbito da Educação e do Desporto, privilegia-se o reforço de sinergias com diversos parceiros, na 
execução do novo Programa Estratégico do Desporto Escolar 2021-2025, enquanto se valoriza os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pelas Nações Unidas, no âmbito da 
promoção da saúde, do ambiente e da coesão social. 
 
O projeto “Desporto Escolar sobre rodas” (DE sobre rodas) surgiu em 2019 para dar resposta às 
medidas a implementar pelo Ministério da Educação, no âmbito da Estratégia Nacional para a 
Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 (ENMAC), assentando na prioridade de intervir junto da 
população escolar, ao nível da educação para a mobilidade sustentável e responsável, 
nomeadamente, para uma mobilidade ativa ciclável com a promoção da segurança e cidadania 
rodoviárias no uso partilhado e responsável do espaço público. 
 

Neste contexto, a DGE e o Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. (IPDJ) celebraram 

um protocolo de cooperação, nos termos do previsto no contrato de financiamento entre a 

Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) e o IPDJ, para a execução do objetivo: Alargar o 

Desporto Escolar à comunidade, do Investimento RE-C01-i09 – Sistema Universal de Apoio à Vida 

Ativa (SUAVA) do Plano de Recuperação e Resiliência. Este investimento tem como objeto a 

distribuição de material velocipédico (bicicletas e capacetes), a todos os Estabelecimentos de Ensino 

com 2º ciclo, do ensino público de Portugal Continental, e ocorrerá de forma faseada até 2024. 

 

De acordo com os critérios e procedimentos definidos pelas entidades responsáveis (DGE, DGEstE e 

IPDJ), comunicamos que, nesta primeira fase, os estabelecimentos de Ensino com 2º ciclo do seu 

Agrupamento de Escolas (AE) irão receber 2 kits de material velocipédico. 

 

A entrega deste material está prevista a partir do dia 26 de setembro de 2022. 

 
Lisboa, 09 de setembro de 2022 

O Diretor-Geral da Educação 
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