
 

 

 

REGULAMENTO 

Passeio Virtual Solidário EFAPEL 2021 

  

O Passeio Virtual Solidário EFAPEL 2021 é um evento inovador e de cariz solidário, que surge 

neste formato pela necessidade de continuarmos a respeitar as medidas de segurança em 

2021, devido à situação de pandemia por COVID-19, que permanece. 

O passeio vai ser realizado outdoor e individualmente por cada inscrito, com o lema 

“Pedalamos Juntos”, entre os dias 16 e 28 de fevereiro de 2021. O percurso será definido por 

cada participante, mas tem de ter a distância de 10 km. 

O Passeio Virtual Solidário EFAPEL 2021 é um evento online com a organização do Clube 

Desportivo Fullracing e pretende ser uma oportunidade para promover a prática de exercício 

físico, bem como angariar bens alimentares através das inscrições. Os géneros recolhidos 

serão doados ao Banco Alimentar Contra a Fome por parte da organização do evento.  

Juntos, vamos todos poder contribuir para esta causa nobre, minimizando as dificuldades dos 

mais desfavorecidos. Uma situação que se agrava, estando cada vez mais gente a precisar de 

ajuda devido à pandemia de Covid-19. 

Participem sobre duas rodas! Seja com bicicleta de estrada, BTT, Gravel ou elétrica. O que 

importa é estarmos ativos, pedalar e participar. A inscrição é gratuita, mas obrigatória! 

O conceito do Passeio Virtual Solidário EFAPEL 2021 permite que todos os participantes 

possam fazê-lo a qualquer momento, em qualquer lugar de Portugal, ou mesmo fora do país, 

sempre com segurança e respeitando as regras de trânsito e as restrições de distanciamento 

social. 

IMPORTANTE: Confiamos na solidariedade e honestidade de todos os participantes. Agora, 

mais do que nunca, a nossa prioridade é a segurança. Portanto, é essencial que os 

participantes respeitem os protocolos estabelecidos pelas Autoridades de Saúde dos seus 

respetivos locais de residência. Participem no Passeio Virtual Solidário EFAPEL 2021, MAS 

SEMPRE de forma responsável e segura. 

Na tentativa de nos aproximarmos, mesmo estando longe, este evento virtual pretende criar 

uma onda solidária, mas também um momento em que voltemos a estar juntos desta forma. 

Cada um no seu espaço, respeitando sempre todas as normas. 

 



 

 

 

COMO FUNCIONA? 

 

1 - O evento é outdoor e realizado em qualquer tipo de bicicleta. Terá a distância de 10 km. 

 

2 - O participante deve começar por fazer o download para o seu telemóvel, de forma gratuita 

na Apple Store, da APP HELMUGA CLOUD. 

 

3 - De seguida deve realizar o seu registo e inscrever-se na plataforma gratuitamente. 

 

4 - Depois de registado para poder participar, o seu ID será sempre o número de BI ou CC. 

 

5 - No dia e à hora que quiser, em qualquer parte do Mundo, o participante poderá realizar o 

seu passeio, com a distância de 10 km, desde que seja realizado entre 16 e 28 de fevereiro de 

2021. 

 

6 - Após escolher o seu trajeto, que tem de ter 10 km, basta entrar na plataforma com o seu ID 

(número de BI ou CC) e clicar em START. Quando terminar clicar em STOP. 

 

7 - Após terminar o seu passeio, os dados do participante serão automaticamente carregados 

na aplicação (nome, tempo e km percorridos).  

NOTA: O tempo é meramente informativo dado que se trata de um passeio e não de uma 

competição. Além disso, depois de registado o participante pode realizar vários passeios e não 

apenas um, mas a plataforma só assume o melhor resultado. 

 

8 - Quantos mais inscritos houver neste passeio virtual, mais bens essenciais serão doados. Ou 

seja, cada inscrição vai representar um bem alimentar, que será doado pela organização, o 

Clube Desportivo Fullracing.  

(Ex: 1000 inscritos = 1000 bens alimentares) 

 



 

 

 

9 - Bens essenciais a doar:  

Água  

Leite  

Massa  

Arroz 

 

ATENÇÃO: Cada participante deve conhecer os seus limites e não colocar em risco em nenhum 

momento a sua saúde e integridade física. Deve ainda respeitar as regras de trânsito e usar 

capacete. 

A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer 

neste passeio de cariz solidário não competitivo. 


