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FIRST GEAR: SENSIBILIZAR E EDUCAR OS MAIS
JOVENS PARA A UTILIZAÇÃO DA BICICLETA
A Specialized acredita que estimular os mais novos a andar de bicicleta é, provavelmente a
ação mais importante que podemos empreender. Andar de bicicleta torna a criança mais
independente e saudável. As crianças nem sequer têm consciência disso, a única coisa que
sabem é que se divertem enquanto pedalam.
Desde a sua fundação que a Specialized tem assumido um papel ativo no desenvolvimento
de programas que incentivem os jovens de todas as idades a andar de bicicleta e a
descobrirem-na como um meio de transporte.
A empresa tem um projeto de responsabilidade social a nível internacional apelidado de
“First Gear”, que tem por base investir em várias iniciativas que incentivem as crianças a
pedalar.
Em Portugal destacamos o “Radical Park – Powered by Specialized”.
Este projeto é formado por uma equipa de pilotos federados na Federação Portuguesa de
Ciclismo, onde dinamizam, sensibilizam e motivam os jovens para a prática desportiva e a
adoção de uma vida saudável, sempre com a bicicleta.

Estes parques são uma infraestrutura tipicamente urbana que permitem aos mais jovens se
divertirem enquanto lhes são incutidos valores e normas de utilização da bicicleta nas cidades.
O “Radical Park – Powered by Specialized” em três anos de existência já colocou mais de
40.000 crianças a pedalar e contribuiu ao:


possibilitar o acesso ao Ciclismo a jovens e crianças, independentemente das suas
capacidades;



criar um espaço de lazer e ocupação de tempos livres de forma segura e organizada;



contribuir decisivamente para a formação integral das crianças e jovens nos seus
mais elevados valores morais, cívicos e de urbanidade;



sensibilizar as crianças e jovens, enquanto utentes da via pública, a respeitarem as
regras e os sinais de trânsito vigentes, incutindo o sentido de responsabilidade e
despertando a consciência cívica;



participar em ações urbanísticas proporcionando aos jovens, crianças e pais o
convívio e o prazer de andar de bicicleta;



contribuir para a formação desportiva; prevenção rodoviária e ambiental.

