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Gostava de vos falar acerca de duas pessoas que conheci em 
2019 e que tiveram uma grande influência sobre mim. A primeira 
é o aventureiro do Ártico e ativista climático Robert Swan, que foi 
a primeira pessoa a andar tanto do Pólo Norte como no Pólo Sul. 
Sempre me interessei por histórias de exploração e foi uma honra 
ouvir o Robert a contar as suas aventuras. Mas depois de o ouvir 
falar, o que mais retive foram as suas observações acerca dos 
efeitos da alteração climática. 

“A maior ameaça ao nosso planeta,” disse ele, 
“é acreditar que os outros é que o vão salvar.” 

A segunda pessoa é a documentarista Rory Kennedy, cujo filme 
Above and Beyond relata a história da NASA, o Programa Apolo e a 
missão mais abrangente da NASA de observação do nosso planeta 
a partir do espaço e no terreno para recolher informações para uma 
melhor qualidade e vida na Terra. Tenho que ser honesto, o que esse 
filme tem a dizer acerca do estado do planeta assustou-me imenso. 
A NASA e o Robert Swan chegaram ambos à mesma conclusão: o 
nosso planeta está com problemas. 

A quantidade de carbono na nossa atmosfera atingiu níveis sem 
precedentes. Durante 1500 anos, a quantidade manteve-se estável 
nas 275 partes por milhão. Quando o Observatório de Mauna Loa 
mediu em 1958, eram 315 partes por milhão. Hoje em dia, são 
414,7 por milhão e a aumentar. A alteração climática está a decorrer 
agora. A temperatura média do planeta aumentou dois graus no 
último século. Em Houston, no Texas, houve três inundações em 500 
anos entre 2015 e 2017. Quinze dos maiores incêndios da Califórnia 
aconteceram nos últimos 18 anos. E isto está acontecer à medida 
que a população mundial está a crescer de 7,7 mil milhões hoje até 
uns expectáveis 9,7 mil milhões em 2050. 

Os nosso líderes globais estão a falhar-nos. Em 2017, as emissões 
de carbono aumentaram 1,4% globalmente. Isto pode não parecer 
ser muito importante, mas é o equivalente a adicionar mais 170 
milhões de carros a circular nas estradas. Os níveis de carbono 
aumentaram mais 2,1% em 2018 e mais 0,6% em 2019. 

Estava a andar de bicicleta com a Rory Kennedy e perguntei-lhe como 
é que isto vai acabar. “Os peritos da NASA disseram-me que temos 
10 anos para reverter a alteração climática,” disse ela. “Da maneira 
como vejo as coisas, daqui a 10 anos, vai ser colocada uma questão 
simples: Tu ou a tua empresa fizeram alguma coisa para inverter o 
rumo dos acontecimentos? Sim ou não?” 

Durante o resto daquela volta de bicicleta, pensei acerca do que 
a Trek podia fazer para nos certificarmos que a resposta a essa 
questão venha a ser um sim retumbante. 

Na Trek, estamos apenas no início mas estamos empenhados em 
andar depressa e implementar ações reais para reduzir o nosso 
impacto ambiental. Não temos todas as respostas mas aprendemos 
um pouco mais todos os dias acerca do que podemos fazer para 
melhorar. Vamos continuar a explorar todas as oportunidades e 
partilhar o nosso progresso e conhecimento com a esperança que 
isso inspire e eduque outros.
 
Porque no final, vai chegar a todos. 

Uma carta de 
John Burke
Presidente da Trek Bicycle

Para saber mais acerca dos factos das alterações 
climáticas, veja o “Above e Beyond: A Viagem Até Ao 

Amanhã da NASA.” 



Faz sentido que uma fabricante de bicicletas se preocupe com 
o ambiente. Fabricamos produtos que oferecem uma solução 
para muitos dos mais complexos problemas mundiais’: 
trânsito, saúde pública, alteração climática. Mas durante 
muito tempo, o ciclismo teve aprovação ambiental baseada 
nessa suposição. Mesmo produtos que beneficiam as 
pessoas e o planeta deixam uma pegada ecológica. E é essa 
pegada ecológica que precisamos de resolver.

Mas tal como numa grande viagem de bicicleta, não te 
podes comprometer com o destino para onde queres ir se 
não souberes onde estás. Em 2020, executámos a nossa 
primeira auditoria de emissões para percebermos melhor o 
nosso impacto e implementar um plano para nos tornarmos 
numa entidade global mais conscienciosa e sustentável. Este 
relatório mostra as nossas conclusões. 

Também explica as ações que implementámos para 
aligeirarmos a nossa pegada ecológica, os detalhes dos 
nossos objetivos e define a nossa visão para mudarmos. Mais 
importante, oferece um guia para as decisões diárias que 
todos podemos tomar para enfrentarmos a crise climática e o 
que podemos fazer em conjunto para assegurarmos um futuro 
saudável para o nosso planeta e para todos que nele habitam.

Bem-vindo/a  
ao início



Em 2020 estabelecemos uma parceria com a WAP 
Sustainability Consulting para medir o impacto das 
emissões da Trek no decorrer de um ano. Estes 
dados analisam apenas um ano de operações 
antes de 2020. A pandemia global COVID-19 teve 
um impacto significativo no nosso negócio e na 
forma como operamos e muitos destes números 
decresceram drasticamente, especialmente os 
do carbono emitido pelos eventos, das viagens 
empresariais e os das deslocações diárias dos 
funcionários, que foram virtualmente eliminados  
em 2020.
 
Estamos a utilizar estes dados como métrica 
base para identificar as áreas onde temos mais 
impacto. Esta abordagem ajuda-nos a identificar 
onde precisamos de ter atenção e recursos para 
reduzirmos o carbono que precisamos para operar.

Percebermos o 
nosso impacto

 WAP Sustainability Consulting, Relatório Empresarial 
de Emissões Trek 2020

A tabela não mostra a produção de produtos pós-venda

Toneladas métricas CO2e

Combustíveis utilizados nas instalações  

Controlo climático (HVAC) de instalações  

Frota própria da Trek  

Eletricidade utilizada nas instalações 

Centros de dado/Serviços Cloud  

Viagens de negócios  

Atividades de equipa de competição  

Deslocações diárias dos funcionários  

Eventos  

Transporte e distribuição  

Produção de resíduos  

Utilização da água  

Emissões relacionadas com a produção da Fuel EX

Emissões relacionadas com a produção da Rail  

Emissões relacionadas com a produção da Madone

Emissões relacionadas com a produção da Marlin

0 21.500 25.000 37.500 50.000

Fontes de emissão de gases 
com efeito de estufa da Trek

Emissões relacionadas com a 
produção de todas as outras 

bicicletas         
(estimado, ainda não calculado)

A pegada ecológica anual da Trek é de cerca de 300.000 toneladas métricas (ou 300 
milhões de kg) CO2e. Isso é quase o equivalente da pegada ecológica feita por 65,000 
veículos de passageiros durante um ano.



O impacto de 
uma bicicleta

Todas as bicicletas deixam uma pegada ecológica de carbono 
em matéria-prima e transporte. As boas notícias são que o custo 
do carbono do fabrico de uma bicicleta pode ser mitigado ou 
desaparecer por completo quando utilizado em todo o seu potencial. 
Investigámos as emissões de carbono produzidas por quatro dos 

nossos mais populares modelos de bicicletas: Madone, Marlin, Rail 
e Fuel EX. Através deste estudo, não só determinámos as emissões 
causadas pela produção das nossas bicicletas e componentes, 
como também identificámos onde podemos melhorar no nosso 
processo de fabrico e nos processos da cadeia de fornecimento.

Guiador aerodinâmico

Corrente

Montagem da forqueta

Luz

Carregador de bateria RidePlus  

Espirais dos cabos das mudanças

Válvula Tubeless

Protetor de corrente

Montagem da corrente

Montagem do quadro

Balanceiro

Montagem do monitor RidePlus 

Amortecedor traseiro

Roda dianteira

Campainha 

Prato pedaleiro 

Conjunto de punhos 

Embalagem 

RidePlus diversos 

Eixo de aperto rápido dianteiro 

Roda traseira

Eixo pedaleiro 

Escora inferior

Guiador

Pedais

Montagem Motor RidePlus

Protetor dos raios

Acessórios

Montagem travão dianteiro

Montagem do cranque

Emblema da caixa de direção

Bomba

Rotores

Raios dianteiros

Transporte de matéria-prima

Montagem travão traseiro 

Decalques

Montagem da caixa de direção 

Montagem do porta-bagagens 

Selim

Raios traseiros

Tubos dos travões 

Montagem do desviador 

Cubo dianteiro

Montagem de refletores 

Montagem do tubo do espigão 

Avanço

Montagem de cabos 

Peças de mudanças elétricas 

Cubo traseiro

Bateria RidePlus 

Escora superior

Peças de suspensão

Cassete/roda livre

Tampas terminais laterais

Câmara de ar

Montagem da bateria RidePlus

Manípulos de mudanças

Braço basculante

Fuel EX 5 Deore
Fuel EX 7 NX
Fuel EX 8 GX
Fuel EX 8 XT
Fuel EX 9.7

Fuel EX 9.8 GX
Fuel EX 9,8 XT

Fuel EX 9.9 XO1
Fuel EX 9.9 XTR
Quadro Fuel EX

Madone SL 6 Disc 
Madone SL 7 Disc

Madone SLR 6 Speed
Madone SLR 6 Disc
Madone SLR 7 Disc
Madone SLR 7 eTap
Madone SLR 9 Disc

Quadro Madone SLR Disc
Marlin 4

Marlin 5 Config. 1
Marlin 5 Config. 2

Marlin 5 Mulher.Config. 1
Marlin 5 Mulher.Config. 2

Marlin 6 Config. 1
Marlin 6 Config. 2

Marlin 6 Mulher
Marlin 7 Config. 1
Marlin 7 Config. 2

Marlin 7 Mulher
Rail 5 EU
Rail 5 US
Rail 7 JP

Rail 7 SLX/XT US
Rail 9 EU

Rail 9,7 US
Rail 9.8 GX US
Rail 9.8 XT US

Rail 9.9 XO1 AXS US
Rail 9.9 XTR US

Quadro Rail

0
50 100 150 200 250 300 350

Média = 174kg CO2e

WAP Sustainability Consulting; Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos Trek 2020



Marlin
A Marlin é a nossa bicicleta mais popular em 
termos de volume. Escolhemos este modelo como 
sendo representativo das nossas categorias de alto 
volume como os modelos de entrada de bicicletas 
de montanha e de mobilidade.

116 kg CO2e

Acessórios 6%

Eixo Pedaleiro 1%

Montagem Travão Dianteiro 2%

Montagem Travão Traseiro 3%

Cassete / Roda Livre 1%

Corrente 1%

Montagem do Cranque 9%

Montagem do Desviador 3%

Montagem da Forqueta 15%

Montagem do Quadro 17%

Roda Traseira 10%

Roda Dianteira 10%

Montagem das Mudanças 2%

Montagem do Tubo do Espigão 4%

Rotores 1%

Montagem de Refletores1%

Pedais 1%

Embalagem 3%

Câmara de Ar 1%

Cubo Traseiro 4%

Montagem Caixa de Direção 1%

Guiador 4%



Madone
A bicicleta de estrada referência em carbono da Trek foi escolhida 
para se perceber o impacto de um modelo de bicicleta que requer 
menos componentes do que uma bicicleta de montanha ou elétrica 
mas que tem um quadro com uma maior pegada ecológica. 
Em termos de bicicletas de estrada em carbono, a fonte mais 
significativa de emissões não são os componentes mas o quadro 
devido aos requisitos do processamento da fibra de carbono.

197 kg CO2e

Acessórios 3%

Cassete / Roda Livre 2%

Montagem do Cranque 5%

Montagem do Desviador 2%

Montagem da Forqueta 15%

Guiador 6%

Montagem do Quadro 29%

Roda Traseira 21%

Roda Dianteira 15%

Avanço 2%

Montagem das Mudanças 3%

Montagem do Tubo do Espigão 2%

Rotores 1%



Montagem da Forqueta 14%

Montagem do Quadro 18%

Montagem do Desviador 2%

Montagem do Cranque 8%

Escora 2%

Cassete / Roda Livre 2%

Montagem Travão Traseiro 2%

Montagem Travão Dianteiro2%

Eixo Pedaleiro 1%Acessórios 5%

Roda Traseira 6%

Roda Dianteira 6%

Peças de Suspensão 2%

Avanço 1%

Raios Traseiros 1%

Raios Dianteiros1%

Eixo de Aperto Rápido Dianteiro 1%

Amortecedor Traseiro 2%

Montagem das Mudanças 1%

Escora Superior 2%

Montagem do Tubo do Espigão 3%

Selim 1%

Rotores 1%

Montagem dos Refletores 1%

Embalagem 3%

Elo 3%

Câmara de Ar 1%

Cubo Traseiro 3%

Cubo Dianteiro 2%

Montagem Caixa de Direção 2%

Guiador 4%

153 kg CO2e

Fuel EX
A Fuel EX foi escolhida para representar os requisitos 
de emissões das bicicletas de montanha de 
suspensão total. Esta categoria é singular dentro da 
fabricação de bicicletas, devido à particularidade do 
design e componentes dos modelos de bicicletas de 
montanha de suspensão total.



Rail
As bicicletas são cada vez mais populares. Precisam de 
componentes específicos, como baterias, carregadores 
e motores, o que causa um impacto adicional. A Rail 
foi escolhida para representar a diferença em termos 
de emissões de carbono produzidas pelos modelos da 
categoria de bicicletas elétricas.

Montagem Travão Dianteiro1%

Montagem Travão Traseiro 1%

Cassete / Roda Livre 1%

Escora 1%

Montagem do Cranque 9%

Montagem do Desviador 1%

Montagem da Forqueta 16%

Montagem do Quadro 11%

Guiador 1%

Montagem Caixa de Direção 1%

Câmara de Ar 1%

Elo 1%

Montagem dos Refletores 1%

Acessórios 3%

Roda Traseira 7%

Roda Dianteira 5%

Peças de Suspensão 1%

Amortecedor Traseiro 1%

Montagem das Mudanças 1%

Escora Superior 1%

Montagem do Tubo do Espigão 2%

Montagem Motor RidePlus8%

Carregador de Bateria RidePlus4%

Bateria RidePlus 15%

229 kg CO2e



As nossas 
10 áreas de 
foco para 
reduzirmos a 
nossa pegada 
ecológica

10.  Reduzir a utilização de transporte de carga aéreo

9. Consolidar os envios para as lojas

8. Aumentar a utilização de energia renovável

7. Reduzir as viagens empresariais

6. Aumentar a utilização de materiais alternativos

5. Criar fábricas sem aterros sanitários

4.  Estabelecer e proteger novos trilhos

3. Remover os resíduos de plástico das embalagens

2.  Aumentar o acesso aos sistemas de bicicletas 
partilhadas

1. Alterar a taxa modal de utilização de bicicleta



10. Reduzir a utilização de 
transporte de carga aéreo

O elefante no ar
Ao mesmo tempo que a procura de bicicletas e acessórios 
de ciclismo aumentou, a cadeia de fornecimento do 
mercado do ciclismo tornou-se numa entidade global. Esta 
globalização requer o transporte de bens em camiões, 
aviões e navios com uma distância global acumulada de 
milhões de quilómetros por ano. E em termos de emissões, 
não são todas iguais. Acreditamos que a quantidade 
de transporte aéreo que utilizávamos no passado é 
insustentável e estamos a trabalhar no sentido de 
reduzirmos drasticamente a utilização deste modo de envio.

Há apenas duas formas de enviar coisas através dos oceanos: pelo ar ou 
pelo mar. Ambas as opções trazem benefícios, mas diferem em termos 
de rapidez, custo e impacto ambiental. Embora seja exponencialmente 
mais rápido que um barco, o transporte de carga aéreo tem uma pegada 
ecológica 84 vezes superior. Embora o transporte oceânico de carga seja 
eficiente, mais barato do que o transporte aéreo de carga e tenha um 
impacto muito menor no ambiente, é lento. 

Para diminuir a margem entre transporte de carga pelo mar e pelo ar, 
estamos a melhorar o nosso processo de planeamento em conjugação 
com os nossos fornecedores. O nosso objetivo é reduzir o número de 
viagens necessárias ao fazer uma previsão de quais os produtos que vão 
ter uma grande procura ao longo do ano.

Inbound

Muito pequeno

Estrada

Ar

Oceano

0 1.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000

Outbound

O transporte representa a maior 
percentagem de emissões de 
carbono da Trek Para tratarmos 
disto, estabelecemos o objetivo 
de reduzir o transporte de carga 
aéreo em 75% em relação aos 
níveis pré-2020 até 2024.

kg CO2e



O envio consolidado 
aumentou para 40% 
no quarto trimestre

Em outubro de 2020, as nossas lojas do continente 
europeu estabeleceram um plano de envios eco-sustentável 
para reduzir as emissões e os custos de transportar os 
produtos dos centros de distribuição até às lojas. O nosso 
único distribuidor para a Europa, na Holanda, instituiu uma 
janela de uma semana de envios com as nossas lojas para 
consolidar múltiplas encomendas num único envio (sempre 
que possível) para reduzir o impacto ambiental do transporte 
rodoviário de mercadorias. A prática envolve a retenção 
de garantias, encomendas individuais e encomendas de 
inventário que sejam feitas durante a semana para serem 
lançadas num dia designado em envios em lote.

Embora a iniciativa dos envios consolidados pareça 
simples, obteve resultados substanciais desde o início de 
outubro. O ano de 2020 começou com uma taxa de envios 
consolidados de 18% no nosso primeiro trimestre, que 
aumentou para 25% no segundo trimestre e para 26% no 
terceiro trimestre. Após a instituição de um dia semanal de 
envio no outono, o envio consolidado aumentou para 40% no 
quarto trimestre. O nosso progresso continua em 2021, com 
janeiro a igualar já o quarto trimestre com uma taxa de envio 
consolidado de 40%. 

9. Consolidar  
os envios para  
as lojas 

Objetivo: Implementar o envio consolidado globalmente em 2024



Em 2009, a Trek tornou-se na primeira fabricante do 
Wisconsin a ser totalmente alimentada por energia 
renovável. O contrato atual com o nosso fornecedor de 
energia alimenta as nossas instalações de Waterloo com 
uma conjugação de 60,6% de energia eólica, 33.3% de 
biogás e 6,1% de energia solar. Este dependência de uma 
conjugação de fontes de energia renovável representa 
uma alteração na forma como imaginamos os modelos 
futuros de consumo de energia da Trek. 

As nossas instalações no Ontário e na Califórnia 
dependem inteiramente em energia renovável e estamos 
no processo de fazer uma transição similar no nosso 
centro de distribuição de Swedesboro, Nova Jérsia. Este 
é o primeiro passo de muitos na nossa transição para 
um futuro alimentado somente por energia renovável. 
Também nos incitou a explorar forma de criar a nossa 
própria energia num futuro próximo.

Objetivos:
Utilizar energia 100% renovável em 
todas as nossas instalações em 2023

Construir todas as novas instalações 
Trek com certificação LEED v4

8. Aumentar a 
utilização de 
energia renovável 



7. Reduzir 
as viagens 
empresariais
A gestão de um negócio global requer uma certa 
quantidade de viagens domésticas e internacionais 
e mover pessoas e ideias por todo o mundo acarreta 
a consequência das emissões de carbono. Apesar 
das viagens empresariais representarem apenas 
7% das nossas emissões globais de atividade, em 
2021reduzimos os orçamentos de viagens para 
metade em relação aos níveis pré-pandemia e vamos 
continuar a reduzir as viagens de avião no futuro.

O futuro da 
mobilidade urbana  
e de viajar
 
Se a pandemia nos ensinou algo, é 
que conseguimos gerir um negócio 
altamente eficiente sem nos juntarmos 
todos fisicamente num sítio. Tal todo 
restante mundo empresarial, a Trek 
cortou nas suas viagens empresariais 
e nas deslocações diárias físicas em 
2020. Esta base permitiu-nos eliminar 
quase todas as emissões relacionadas 
com viagens, além de nos oferecer a 
oportunidade perfeita para revermos a 
nossa necessidade de viajar no futuro. 

Muitas das ferramentas e dos processos 
que adotámos para nos mantermos 
produtivos em 2020 vão continuar a ser 
utilizados no futuro. Vamos continuar 
a medir e questionar as nossas 
necessidades de viajar em negócios a 
partir da perspetiva das emissões de 
carbono. 

O futuro do negócio da Trek assenta 
mais num modelo de trabalho de 
localização remota, com mais recursos 
às tecnologias que nos permitem crescer 
sem aumentar o nosso impacto no 
mundo natural. 

Reduzir todas as viagens empresariais 
para 50% dos níveis pré-pandemia

Objetivo:



6. Aumentar 
a utilização 
de materiais 
alternativos 

Alternativos 
materiais
A Melhoria Contínua é um 

valor defendido por todos os 

departamentos na Trek, sendo 

especialmente importante para os 

elementos das equipas de Pesquisa 

e Desenvolvimento que procuram 

constantemente formas de melhorar 

o desempenho dos produtos Trek e 

Bontrager e que exploram a utilização 

de materiais alternativos e plásticos 

reciclados para o fazer.

Tudo o que fazemos é a soma de muitas decisões mais 
pequenas. Hoje, estamos mais conscientes do impacto potencial 
destas decisões no planeta. Estamos empenhados na utilização 
de materiais alternativos - sejam reciclados ou recicláveis, 
recuperados ou reconvertidos - e apostamos também num design 
circular de utilização sempre e onde for possível.

Produtos Trek e 
Bontrager que utilizam 
atualmente materiais 
alternativos

Porta-bidões Bontrager Bat Cage

Porta-Bidões Bontrager Elite

Porta-bidões lateral esquerdo Bontrager

Porta-bidões de acesso lateral direito Bontrager

Punhos Bontrager XR Trail Pro

Punhos Bontrager XR Trail Elite

Punhos Bontrager XR Trail Comp 

Capacete Bontrager Circuit Wavecel

Encaixe Superior Blendr Garmin da Bontrager

Encaixe Inferior Blendr Garmin da Bontrager

Tampa de Motor Trek PowerFly

Protetor de Eixo Pedaleiro / Caixa de Mudanças Trek eCaliber

Proteção de Motor Trek Powerfly HT

Suporte de Cabos Blendr Wrangler Duo para Trek Domane

Cesto em Vime Plastificado Electra



A NextWave Plastics é um consórcio 

global de empresas que trabalham 

em colaboração para manterem os 

plásticos a circular na nossa economia 

e não no fundo dos oceanos. Em 

2017, a Trek juntou-se à Dell, à Bureo, 

à General Motors, à Herman Miller, à 

Humanscale e à Interface para se tornar 

num dos parceiros fundadores. Juntas, 

as empresas que compõem a NextWave 

estão a criar a primeira rede global de 

cadeias de fornecimento de plásticos 

que respeitam os oceanos, bloqueando 

efetivamente os materiais nos seus 

produtos e embalagens e inspirando 

os funcionários, clientes e partes 

interessadas a juntarem-se a eles para 

fazerem parte da solução.

Oceano 
plásticos
Em 2017, a Trek tornou-se num membro fundador da 
NextWave Plastics, um consórcio de empresas dedicado a 
encontrar soluções para a impressionante quantidade de 
plásticos que polui os nossos oceanos. De acordo com a 
The Ocean Conservancy, são despejadas nos oceanos cerca 
de 8 milhões de toneladas de plástico todos os anos. A 
nossa participação na NextWave levou-nos a estabelecer 
uma parceria com a Bureo, uma empresa dedicada a reduzir 
a presença de plástico nos oceanos ao reconverter as redes 
de pescas usadas e transformando-as em matéria-prima que 
pode ser utilizada na fabricação de diversos produtos. Em 
2019, a Trek lançou o seu primeiro produto de sempre feito 
exclusivamente a partir de redes de pesca reconvertidas: o 
Porta–Bidões Bontrager Bat Cage 



oceano. E o Bat Cage é apenas o início. Se 
um porta-bidões pode remover 1750kg de 
redes pesqueiras abandonadas do oceano 
todos os anos, qual seria o impacto se 
repensarmos a forma como utilizamos os 
nossos plásticos? 

Criar um  
Bat Cage melhor 

Em 1997, concebemos um simples porta-
bidões em plástico moldado. Nos 21 
anos seguintes, fizemos centenas de 
milhares em Oconomowoc, Wisconsin, a 48 
quilómetros da nossa sede em Waterloo. 
O porta-bidões Bat Cage tornou-se no 
produto que permanece há mais tempo 
sem alterações da nossa gama completa, 
sendo igualmente um dos produtos mais 
vendidos que alguma vez fizemos. Simples, 
leve, durável e acessível. É fácil adorar o 
Bat Cage. Na superfície, o porta-bidões 
Bat Cage parece perfeito. Mas todo o 
seu potencial encontra-se por baixo da 
superfície. Através da nossa participação 
no consórcio NextWave, conhecemos o 
Bureo, um grupo que se dedica a encontrar 
uma solução para as centenas de milhar de 
toneladas de redes de pesca que poluem 
os oceanos. 

O grupo Bureo recolhe as redes e tritura-as 
em pequenas esferas que são utilizadas 
em produtos de molde de plástico injetável, 
como o porta-bidões Bat Cage. Mas vamos 
ser honestos, é apenas um porta-bidões. 
Que diferença poderá fazer um porta-
bidões? O que se passa é que o Bat Cage 
é a pequena dobradiça que abre uma porta 
grande. Em apenas um ano, o Bat Cage 
vai remover 4000m² de redes de pesca do 

Expandir a nossa utilização 
de plásticos reciclados 
Após o sucesso comercial e ambiental 
do novo Bat Cage, a Trek começou a 
investigar quais podiam ser as outras 
oportunidades que os plásticos reciclados 
dos oceanos podiam oferecer para a nossa 
linha de produtos. Em 2020, adicionámos 
a utilização de plásticos reciclados aos 
núcleos dos punhos Bontrager XR Trail 
Comp, Elite e Pro. Estas alterações 
resultaram em 23300 quilos de material 
reciclado desde o seu lançamento em 2020. 

Objetivo: Duplicar a quantidade de material 
reciclado nos nossos produtos até 2022.



O alumínio é uma matéria-prima essencial para 
qualquer fabricante de bicicletas. É barato, 
leve e com o Alu mínio Alpha hidroformado da Trek 

pode ser moldado em diversos formatos aerodinâmicos 
que não comprometem a resistência e a conformidade. 
É também uma das matérias-primas mais caras da 
nossa cadeia de fornecimento, requerendo tremendas 
quantidades de energia para ser refinado do seu estado 
mineral, a bauxite. O refinamento do minério liberta diversos 
subprodutos tóxicos, o que representa um custo adicional 
aos nossos fornecedores para prevenção e mitigação  
da poluição. 

Historicamente, os modelos 
de bicicletas de alumínio da 
Trek são compostos por 30% 
de matéria-prima reciclada, 
o que reduzia de forma geral 
a sua pegada ecológica de 
carbono. Recentemente, a 
procura excedeu largamente 
a oferta e a composição de 
matérias-primas recicladas 

caiu abaixo dos 15% na maioria dos modelos. Isto obrigou-
nos a sermos criativos para respondermos à procura de 
uma população de ciclistas crescente ao mesmo tempo que 
reduzimos os efeitos adversos no ambiente,

Para diminuirmos a nossa procura pela produção de 
alumínio em bruto, a Trek está a preparar um novo modelo 
de parceria com fornecedores de alumínio reciclado de 
baixo nível carbónico para assegurarmos um fornecimento 
consistente para a produção futura. Frequentemente com 
grande procura devido a haver poucos fornecedores, o 
alumínio reciclado tem a mesma integridade estrutural 
independentemente das vezes que seja reciclado, o que o 
torna uma solução viável para uma pegada carbónica baixa 
na tua próxima bicicleta ao mesmo tempo que mantermos 
os teus elevados padrões de desempenho.

A utilização de alumínio 
reciclado poupa 90-95% 
da energia necessária 
para utilizar minério de 
bauxite refinada.

Alumínio reciclado
hoje



Criar 
fábricas 
sem aterros 
sanitários

A Trek tem como missão tornar-se num 
fabricante com resíduos-zero até 2024. 
Estamos a começar na nossa sede de 

Waterloo e na fábrica dos EUA, que é onde produzimos 
mais resíduos e onde podemos fazer a mudança mais 
significativa. A partir dali, vamos exportar as lições 
aprendidas para os nossos centros de distribuição, para 
as lojas e para a nossa fábrica da Alemanha, reduzindo 
a quantidade do que vai para aterro sanitário a zero. 

Como fazemos isso

Como categorizamos os nossos resíduos 

1. Apenas garrafas de vidro e latas de alumínio

2. Apenas comida, não carne

3. Produtos de plástico de consumo

4. Produtos de papel

5. Sacos de plástico

6. Embalagens de plástico

7. Peças de montagem de plástico

8. Tudo o resto

O primeiro passo que estamos a dar é percebermos a 
quantidade de resíduos que produzimos. Estamos a estabelecer 
relações com parceiros que nos podem ajudar a eliminar de 
forma responsável os resíduos que podermos. Em 2020, criámos 
um sistema de separação de resíduos completamente novo para 
o nosso escritório e para o pessoal de fábrica. Este sistema 
ajudou-nos a obter 50/50 reciclado versus aterro sanitário. Mas 
também nos deu uma ideia melhor acerca do que precisamos 
para darmos o passo seguinte. 

5.



Critérios de avaliação para 
financiamento dos trilhos 
da Fundação Trek
1.  O dono do terreno está presente e 

quer desenvolver trilhos de bicicleta 
permanentes na sua propriedade

2.   O projeto vai preservar a terra a título 
perpétuo

3.   Os trilhos vão ser abertos ao público e 
de utilização gratuita

4.  Proximidade de um centro 
populacional

5.  Compromisso de ativar os trilhos 
junto da comunidade local

6.  Compromisso de ativar os 
trilhos junto das comunidades 
desfavorecidas e dos clubes de 
ciclismo para jovens

7.  Um plano de desenvolvimento 
realístico e um orçamento 
operacional

4. Estabelecer e 
proteger novos 
trilhos

A Fundação Trek
Uma iniciativa de 
desenvolvimento público dos 
trilhos e da preservação da terra

Para a Trek cumprir a sua missão de mudar o mundo ao fazer com 

que mais pessoas andem de bicicleta, o mundo tem que dispor de 

sítios destinados para as pessoas pedalarem. Espaços abertos 

protegidos e acessíveis, livres para serem o que sempre estiveram 

destinados a ser. O nosso crescimento enquanto empresa imbui-

nos de uma responsabilidade obrigatória de reinvestirmos o nosso 

sucesso para ajudar a criar mais sítios onde as pessoas possam 

desfrutar do mundo natural.

 

A Fundação Trek foi constituída em 2021 para oferecer apoio 

financeiro aos donos de terrenos que procuram desenvolver trilhos 

de bicicletas para utilização pública. No primeiro ano, a Fundação 

Trek financiou quatro projetos de trilhos (e estamos a pesquisar 

ativamente mais localizações). Além de oferecer acesso a trilhos 

aos ciclistas de montanha, os subsídios protegem os terrenos 

adjacentes do desenvolvimento. Estes espaços protegidos vão 

continuar no seu estado natural, casa para a vegetação e vida 

animal para as gerações vindouras.

Apesar dos primeiros quatro projetos serem todos baseados na 

Califórnia, isto é somente o início de um compromisso duradouro 

para proteger terras, investir em sítios fantásticos para pedalar 

e promover um futuro com mais bicicletas e mais acesso para 

ciclistas em todo o mundo. 



Trilhos Trek em 
Harmon Canyon 
Ventura, CA
Os Trilhos Trek na Reserva Harmon 
Canyon com 2123 acres espraiam-se 
ao longo de cerca de 10 quilómetros 
de trilhos através do desfiladeiro e 
vão ajudar a assegurar a proteção de 
bosques de carvalhos, travessias de 
riachos e vistas deslumbrantes da 
cordilheira montanhosa da Califórnia 
do Sul, linhas costeiras e do Parque 
Nacional Channel Islands.

Trilho Trek em  
Verde Valley
Cornville, Arizona
Localizados na Escola Oak Creek em 
Cornville, Arizona, os trilhos Verde 
Valley vão servir de casa ao programa 
Verde Valley Wheel Fun (FUN). FUN, um 
programa de ciclismo de montanha em 
horário pós-escolar oferece, em muitos 
casos, a oportunidade às crianças 
desfavorecidas de aprenderem a andar 
de bicicleta pela primeira vez e descobrir 
assim os prazeres do ciclismo de 
montanha.

Trilhos Trek no  
Parque Eling  
Santa Bárbara, CA
Localizado a oeste da baixa de Santa 
Bárbara, o Parque Eling é um parque 
de 230 acres financiado sem fins 
lucrativos que dispõe - além de outras 
comodidades - trilhos para bicicletas de 
montanha. A contribuição da Fundação 
Trek vai ajudar a manter e preservar 
os cerca de 15 quilómetros de trilhos 
do parque que oferecem acesso fácil e 
gratuito a ciclistas de todos os níveis de 
competências e de experiência. 

Trilhos Trek em  
Larsen Meadow
Santa Bárbara, CA
Localizados na Floresta Nacional Los 
Padres nas montanhas Santa Ynez, os 
trilhos Larsen Meadow foram destruídos 
pelo grande incêndio de 2017. A 
contribuição da Fundação Trek vai 
reconstruir 16 quilómetros de trilhos de 
ciclismo de montanha e preservar 250 
acres que servem a comunidade como 
um espaço que vai ser visitado por mais 
de 10 mil crianças todos os anos para 
ficarem a saber mais acerca das ciências 
naturais enquanto têm uma experiência 
ao ar livre.



3. Remover os 
resíduos de plástico 
das embalagens
Não é somente o produto, é também acerca da forma 
como é embalado. Caixas, revestimento, papel, plástico, 
espuma As coisas aumentam rapidamente. E com tantos 
produtos que a Trek fabrica e distribui globalmente é 
necessária uma ampla variedade de embalagens. Será 
mesmo? Apesar das embalagens com design simplificado 
e um foco renovado na redução dos materiais não-
recicláveis, estamos a pensar acerca das embalagens de 
uma forma totalmente diferente. 



Uma caixa de bicicleta melhor
As caixas das bicicletas são 
uma questão complicada. Enviar 
bicicletas para longas distâncias 
garantindo ao mesmo tempo que 
chegam em condições ótimas requer 
muita ponderação e, tragicamente, 
desperdício.
 
Para chegar à loja em condições 
excelentes, quanto menos a 
bicicleta se movimentar dentro 
da caixa, melhor. Mas manter 
uma bicicleta fixa na sua caixa 
requer tradicionalmente uma 
panóplia de pequenas peças de 
plástico: braçadeiras, plástico 
bolha, protetores de cassete e 
outros componentes diversos que 
vão acabar em aterros sanitários. 
Quando multiplicadas pelo número 
de bicicletas enviadas pela indústria 
das bicicletas todos os anos, estas 
pequenas peças formam um grande 
volume.
 
No início de maio de 2020, o 
nosso mais popular modelo de 
bicicleta, a Marlin, começou a ser 
enviado aos revendedores numa 
caixa completamente renovada que 
reduziu o número de peças não-
recicláveis de 22 para 12. Embora 
a remoção destas 12 peças de 
plástico possa parecer uma coisa 
pequena, esta alteração tem grandes 
consequências.

No nosso caminho para 
zero plástico, continuámos 
a melhorar a embalagem 
da Marlin. No decurso 
de toda a produção de 
modelos de 2021 , fomos 
capazes de remover mais 
de 45 toneladas de plástico 
das embalagens só deste 
modelo.  
Felizmente, o nosso progresso não pára 
com a Marlin. A embalagem utilizada 
pela Marlin passou para diversos outros 
modelos básicos e médios em fábricas 
de todo o mundo. Adicionalmente, 
começámos a implementar uma caixa 
exterior de bicicleta 95% reciclável para 
muitos dos modelos topo de gama não-
Project One. Utilizando esta nova bicicleta 
como padrão, vamos criar uma caixa de 
bicicleta totalmente reciclável que pode 
evitar os danos durante o transporte 
da bicicleta ao mesmo tempo que evita 
consequências para o nosso ambiente.

Marlin:

12
itens de aterro 
sanitário 
removidos

50%
redução de 



A caminho da remoção total 
de plástico, o que importa são 
as pequenas coisas
A eficácia de um movimento não se mede pelas suas 
manchetes mais impressionantes, mas sim pela 
soma de muitas pequenas partes. As equipas de 
embalagem da Trek imaginaram um mundo mais limpo 
com menos desperdício de plástico e, no decorrer do 
último ano, reformularam muitos dos nossos sistemas 
de embalagem para bicicletas e produtos Bontrager ao 
fazerem pequenas e substantivas mudanças que se 
conjugaram em algo grande.
 
Tal como com qualquer objetivo maior, estas alterações 
não acontecem todas ao mesmo tempo Cada caixa de 
bicicleta que foi remodelada viu uma redução parcial 
do conteúdo de plástico, e cada produto pós-venda 
deixou de ter uma peça ou duas da sua já ínfima 
embalagem de plástico. Mas a agregação de cada 
decisão é onde vemos grandes alterações.
 
A eliminação de todo o desperdício de plástico não é 
um assunto concluído. As embalagens são essenciais 
no mercado das bicicletas. Mantêm os nossos 
produtos em segurança e sem danos desde a fábrica 
até à tua casa. Avaliamos todas as alterações na 
forma como embalamos bicicletas e acessórios e 
medimos a sua eficácia e impacto ambiental. Estas 
alterações são melhorias comprovadas nos nossos 
modelos embalados e estamos entusiasmados por 
partilhar o nosso progresso.

Para além da caixaBicicletas de adulto de nível básico
Removidas  

112 toneladas  
de resíduos para aterro sanitário 

Bicicletas topo de gama de adulto
Removidas  

18 toneladas  
de resíduos para aterro sanitário 

GUIADOR RETO: 
Removidos  

12 itens para aterro sanitário 
Redução de 

50% 

ESTRADA: 
Removidos  

15 itens para aterro sanitário 
Redução de  

79% 
ESTRADA 
Removidos  

7 itens para aterro sanitário 
Redução de  

32% 

MONTANHA: 
Removidos  

22 itens para aterro sanitário 
Redução de  

88% 
EQUIPPED: 
Removidos  

55 itens para aterro sanitário 
Redução de  

79%



Electra
Removidas  

6 toneladas  
de resíduos para aterro sanitário 

Bicicletas elétricas 
Removidas  

30 toneladas  
de resíduos para aterro sanitário 

TOWNIE 7 & 9: 
Removidos  

17 itens para aterro sanitário 
Redução de  

48%

Rail redução de 95%
Powerfly redução de 81% 
Allant+ redução de 42% 
Townie Go! redução de 71%

Bicicletas de criança
Removidas  

26 toneladas  
de resíduos para aterro sanitário 

KICKSTER: 
Removidos  

19 itens para aterro sanitário 

1.000

PRECALIBER 20 &  24: 
Removidos  

15 itens para aterro sanitário 

39.000

toneladas 
removidas

PRECALIBER 12 &  16: 
Removidos  

18 itens para aterro sanitário  

18.000 toneladas 
removidas

toneladas 
removidas

Acessórios

Fitas de nylon:
Removidos  

771 quilos
Sacos de plástico para luvas:
Removidos  

367 quilos

Sacos de plástico para punhos:
Removidos  

1100 quilos  

Cabides de plástico:
Removidos  

600 quilos  

Injetores de selante para pneus:

1.000 
Fitas de nylon

+ 
59 quilos 
sacos de plástico removidos

Laminado de plástico: 

2 toneladas. 
removidas 

Sacos plásticos para selim: 

73 quilos 
removidos



197 toneladas
de desperdício de plástico 
removido das nossas 
embalagens desde 2020



Crescimento durante  
a pandemia
 
A tendência de crescimento atual do ciclismo 
reflete-se na utilização de bicicletas partilhadas 
em todo o país, que sofreram um aumento 
massivo em todo o país. Com muitos meios 
de transporte público a ficarem limitados ou 
a serem classificados como menos seguros 
para a saúde pública, a partilha de bicicletas 
tornou-se ainda mais uma parte imperativa do 
ecossistema de transportes de uma cidade. 
Com a taxas de adoção a continuarem a 
crescer em todos os EUA, houve certas cidades 
que tiveram um crescimento sem precedentes 
durante 2020.

Las Vegas, NV: +186% 

San Antonio, TX: +75% 

Fort Worth, TX: +50% 

Omaha, NE +39% 

Des Moines, IA: +29% 

Houston, TX: +21%

Madison, WI: +20% 

Fundada em 2009, a BCycle é um dos sistemas de partilha de bicicletas 
mais comum da América do Norte. Detida e operada pela Trek, a BCycle 
reduz as emissões de carbono e o trânsito ao oferecer uma opção de meio 
de transporte sustentável, quando e onde as pessoas precisam mais de 
bicicletas. Uma década após o primeiro sistema BCycle ter sido lançado em 
Denver, CO, as bicicletas partilhadas continuam em crescimento oferecendo 
a milhões de cidadãos a oportunidade de se deslocarem de uma forma 
mais saudável e mais sustentável do ponto de vista ambiental.

BCycle e a Regra dos 692
O impacto da BCycle no ambiente cresceu 
acompanhando o seu aumento de popularidade 
em todos os EUA. Após 2.720.039 viagens 
BCycle em 2019, os ciclistas pouparam, 
estimativamente, a libertação de 3.738.850 
kg CO2 na atmosfera. Em 2020, 2.319.323 
viagens BCycle pouparam, estimativamente, 
4.653.260 kg CO2e. Baseados na matemática 
que utilizámos para a Regra dos 692, só em 
2020 pouparam-se as emissões equivalentes 
a conduzir 843 mil quilómetros. Aplicando 
a Regra dos 692, os ciclistas BCycle 
compensaram a fabricação de 1.217 bicicletas. 
Para mais informações acerca da Regra dos 
692, ver a página 30.

2. Aumentar o acesso aos 
sistemas de bicicletas 
partilhadas



A premissa é simples: levar uma bicicleta 
emprestada, fazer a deslocação, estacionar no 
destino, onde outro ciclista a vai utilizar ou onde vai 
ficar até fazeres a tua deslocação de regresso.

Hoje em dia, os sistemas de partilha de bicicletas 
são presença essencial em muitas cidades norte-
americanas, e estão a crescer em popularidade por 
uma boa razão: oferecem todos os benefícios da 
propriedade de uma bicicleta com uma dose adicional 
de conveniência. Com a partilha de bicicletas, 
não tens que te preocupar com a arrumação em 
casa, porque os pontos de estacionamento estão 
instalados onde são mais necessários e manutenção 
e conservação geral estão ao encargo do fornecedor 
do serviço.

A maioria dos sistemas (incluindo o BCycle da 
Trek) operam numa base de custo-por-viagem ou 
subscrição, com a opção de aquisição de subscrições 
anuais que podem baixar imenso o preço da tua 
deslocação diária. Podes monitorizar a disponibilidade 
de bicicletas em todos os pontos do estacionamento 
numa aplicação, e todas as bicicletas da frota são 
fáceis de afinar e ajustar ao teu tamanho.

Podes estar a pensar que é incongruente uma 
empresa que vende bicicletas estar a promover a 
economia do empréstimo em vez da propriedade. 
Bem, não vemos as coisas assim. A Trek investiu 
no crescimento da presença da BCycle em todos os 
EUA, porque acreditamos que estes sistemas podem 
fazer muito bem a ajudar a mudar para a partilha de 
bicicletas em detrimento de meios de transportes 
mais danosos.

Com a BCycle, estamos a potenciar a tecnologia para 
fazer isso acontecer.

Em 2019, Madison, Wisconsin, tornou-se a primeira 
cidade norte-americana a ter a sua frota de bicicletas 
partilhadas 100% elétrica. Após esta mudança, vimos 
um aumento imediato e dramático nas deslocações 
de bicicleta. Os residentes que nunca tinham utilizado 
a BCycle estavam agora a utilizar este sistema 
todos os dias. Havia ciclistas mais velhos a andar 
nas bicicletas. As pessoas pedalaram por partes da 
cidades onde as bicicletas da BCycles nunca tinham 
estado. E, talvez mais impressionante, as viagens 
totais do ano quase triplicaram.

O que é que podemos aprender disto’ 

Quando as pessoas têm ao seu dispor 
alternativas de transporte viáveis, 
vão utilizá-las sem reservas. Então, 
continuamos a promover o acesso 
e a facilidade de utilização em 35 
cidades com tendência de serem 
mais. Afinal, as melhores coisas da 
vida são partilhadas. 

A magia da partilha 
de bicicletas
Como é que fazer bicicletas 
aparecer e desaparecer pode 
ajudar a mudar o mundo



1. Alterar a 
taxa modal de 
utilização de 
bicicleta

Os estudos demonstram que a escolha de meios de transporte de 
baixo impacto como as bicicletas podem reduzir dramaticamente 
o impacto da humanidade no ambiente. Não existe uma solução 
única para a crise climática, mas as bicicletas são verdadeiros 
agentes de mudança e a coisa com mais impacto que podemos 
fazer é também a mais simples: pôr mais pessoas a pedalar.

Para fazer com que as bicicletas sejam uma opção de transporte 
mais fácil e apelativa, estamos a apoiar causas que façam lóbi a 
favor das bicicletas, a oferecer incentivos económicos às cidades 
e indivíduos para escolherem meios de transporte de baixo 
impacto e a construir melhores infraestruturas para as bicicletas. 

Alterar a taxa modal de utilização de bicicleta vai muito além de 
uma contribuição momentânea e fugaz na luta contra a alteração 
climática. Escolher a bicicleta em detrimento de outros meios de 
transporte mais danosos tem o potencial de mudar o mundo.

e fazer com que mais 
pessoas escolham as 
bicicletas em detrimento 
dos carros
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O fantástico de sermos uma fabricante de 
bicicletas é que fazemos um produto que pode 
compensar o impacto das emissões de carbono 
do seu fabrico através da própria utilização. Mas 
há uma ressalva nesta utilização. Embora pedalar 
por saúde ou para manter a forma seja fantástico, 
para atingirmos a neutralidade carbónica 
precisamos de utilizar as bicicletas na totalidade 
do seu potencial. E isso significa optarmos por 
bicicletas em detrimento de outros meios de 
transporte mais danosos.

Quando substituis a tua deslocação de carro 
por uma deslocação de bicicleta para ires até 
ao ginásio, às compras ou para ires onde for 
necessário, estás a dar um pequeno contributo 
na direção da neutralidade carbónica do teu estilo 
de vida. E agora com a Regra dos 692, tens um 
objetivo tangível que vem com a tua bicicleta nova. 
Quando chegares aos 692 km, compensaste o 
custo das emissões de carbono da tua compra. Se 
a tua bicicleta falasse, iria dizer, “Hey, obrigado por 
fazeres a tua parte pelo planeta.”

A Regra dos 692
Se pedalares 692 quilómetros que 
de outra forma terias feito de carro, 
já poupaste as emissões de carbono 
equivalentes ao que foi preciso para 
fabricar a tua bicicleta.

A Regra dos 692 é uma linha orientadora baseada na média 
estimada dos nossos modelos de bicicletas de 2019 mais 
populares. Atenção que a quilometragem específica para 
compensar cada modelo varia, devido a diferentes custos de 
emissões de cada família de bicicletas.

A matemática dos 692 
A fabricação de uma bicicleta Trek emite, em média, 174 
kg CO2e. Um único litro de gasolina emite 2,31 kg CO2e. O 
veículo médio faz 9,2 km por cada litro de gasolina.

174 kg CO174 kg CO22ee

1 bicicleta1 bicicleta

=

1 litro de gasolina1 litro de gasolina

22  ,31 kg CO31 kg CO22ee

9,2 quilómetros9,2 quilómetros

1 litro de gasolina1 litro de gasolina

692 quilómetros
por bicicleta

XXXX



O potencial de uma bicicleta para ajudar o planeta é real. Mas utilizar 
bicicletas como meio de transporte não é tão simples como escolher 
uma para pedalar. Há outras coisas a levar em consideração e grandes 
questões como, “Como é que vou do ponto A ao B quando a minha 
cidade foi concebida para carros?”

As pessoas que andam de bicicleta podem mudar o mundo. Mas 
ninguém vai escolher as bicicletas em detrimento de outros meios de 
transporte mais danosos sem ter sítios seguros para pedalar. Assim, 
estamos a investir em infraestruturas que tornem mais fácil e segura a 
escolha das bicicletas para milhões de pessoas.
 
Estamos também a fazer muito mais para compensarmos a nossa 
pegada carbónica empresarial. Mas a faixa das bicicletas é o nosso 
caminho para causar impacto à escala global.  
 
É onde temos estado focados há mais de dez anos através do nosso 
trabalho com os movimentos PeopleForBikes e a PlacesForBikes e é 
como, através do nosso investimento continuado, almejamos criar uma 
alteração da taxa modal de utilização de bicicletas que irá causar 
impacto nas emissões à escala global. 

O nosso caminho para 
a sustentabilidade é 
uma ciclovia
As bicicletas são as ferramentas de transporte mais eficientes do 
mundo. Estamos a facilitar a sua utilização em todo o seu potencial



A alteração da taxa modal de utilização de carros e de 
outros meios de transporte danosos irá resultar numa 
redução massiva das emissões de carbono. Para darmos 
uma ideia do potencial, vamos utilizar os Estados Unidos 
como exemplo. 
 
Hoje em dia, a taxa modal de utilização de bicicleta nas 
cidades nos Estados Unidos - mesmo naquelas que 
evidenciam uma tendência positiva de longo prazo - está 
abaixo dos 3%.
 
É seguro dizer que há muitas oportunidades para melhorar 
aqui. Sabemos que mesmo as pequenas alterações podem 
ter um grande impacto, mas é crucial que tomemos ação 
agora.
 
Porquê? Porque os transportes são os maiores produtores 
de emissões danosas de gases com efeito estufa. Em 
2015, nos Estados Unidos, esta fonte foi a responsável 
pela emissão de 28% dos gases com efeito estufa nos 
Estados Unidos, e quase metades dessas emissões (45,1%) 
derivaram de veículos de passageiros, autocarros e motas.
 
Desses 45,1% de emissões atribuídas a veículos de 
passageiros, 59,4% foram em deslocações de menos de 
10 km. .
 

Os factos:
28% do total de emissões dos Estados Unidos 
derivaram do setor dos transportes. Isso representa 
2061 milhões de toneladas de CO2e!

45,1% dessas 2061 milhões de toneladas de 
CO2e derivam de deslocações para transporte de 
passageiros.

E 59,4% das deslocações para transporte de 
passageiros estão abaixo dos 10 quilómetros.

Isto é essencial e vamos dizê-lo 
novamente: cerca de metade das 
nossas emissões nacionais derivam 
de veículos de passageiros e a 
maioria destas deslocações são 
abaixo dos 10 quilómetros.  
 
Dez quilómetros! Não é uma distância inimaginável para 
se pedalar, especialmente se houver infraestruturas 
fantásticas para bicicletas. Se estás a ter dificuldades 
em dar esse salto, basta olhar para uma cidade como 
Amsterdão, conhecida pela sua infraestrutura para 
bicicletas. Aí, a taxa modal de utilização de bicicleta chega 
aos 40% para deslocações desta mesma distância. No 
clima frio de Copenhaga, a taxa modal de utilização de 
bicicleta é de 24%.
 
A conclusão é esta: as bicicletas podem mudar o mundo 
ao substituir meios de transporte mais danosos. Mas para 
as bicicletas realizarem o seu potencial na luta contra 
as alterações climáticas, tem que haver uma melhor 
infraestrutura para bicicletas.

Para colocar tudo isto em contexto, uma alteração do 
compartilhamento modal de 1% nos Estados unidos iria 
redundar numa emissão de carbono que é cerca de 17 
vezes maior que a pegada carbónica global total da Trek 
(300 milhões kg CO2e).

Que efeito teria 
uma alteração 
de 1% à taxa 
modal de 
utilização de 
bicicleta ?

Valores recolhidos junto Departamento de Transportes dos EUA 
Administração Federal das Estradas



A NOSSA MATEMÁTICA

Emissões do transporte rodoviários nos EUA 

(7.360M toneladas CO2e) x (0,28) = 2.061M toneladas CO2e 
Emissões de transporte libertadas por veículos de passageiros

(2.061M toneladas CO2e) x (0,451) = 929,5M toneladas CO2e 

Emissões libertadas por deslocações em veículos de passageiros abaixo de 6 milhas (10 quilómetros) 

(929,5M toneladas CO2e) x (0,594) = 552,2,5M toneladas CO2e 

Emissões evitadas por 1% de alteração do compartilhamento modal de bicicletas em detrimento de veículos

(552,2M toneladas CO2e) x (0,01) = 5,5M toneladas CO2e

Uma alteração de 1% da taxa modal de utilização de 
bicicleta nos Estados Unidos iria resultar numa redução 
de emissões de carbono que é cerca de 17 vezes maior 
que a pegada carbónica global total da Trek.
Se este é o impacto da alteração de 1% da taxa modal 
de utilização de bicicleta em apenas um país, imagina 
o que é que significaria para o planeta se pudéssemos 
ajudar o mundo inteiro a fazer uma mudança similar.

1%  = 5.5M toneladas CO2e 

4%  = 22M toneladas CO2e 

10% = 55M toneladas CO2e
Valores recolhidos junto Departamento de Transportes dos EUA 
Administração Federal das Estradas



O NOSSO OBJETIVO

4& até 2030
10% até 2040

1% de alteração do compartilhamento modal até 2025*
* resultando numa redução de 5,5 milhões 

de toneladas de CO2e 

EUA 
2021

EUA 
2025

0,6% 1,6% 10% 24%
EUA 
2040

Holanda
em 2021

4%
EUA 
2030

3% 7% 12% 20%19%

Canterbury,  
Nova Zelândia
2021

Zurique, Suíça
2021

Deli, Índia
2021

Tóquio, 
Japão
2021

Veneza, 
Itália
2021

Percentagens de deslocações feitas de bicicleta



Para atingirmos estas metas da alteração da taxa modal de utilização de 
bicicleta, estamos a investir em infraestruturas através do nosso trabalho 
com o movimento PeopleForBikes que torna mais fácil a substituição das 
deslocações regulares de carro em distâncias até 10 quilómetros por 
deslocações de bicicleta.
 
O que sabemos ser um facto é que quando se constroem fantásticas 
infraestruturas para bicicletas, são utilizadas. Não sabemos (ainda) se 
isto é reflexo de um aumento de deslocações de bicicleta em detrimento 
de deslocações de carro. Mas tens que te perguntar a ti mesmo/a: se 
houvesse uma ciclovia segura e protegida de tua casa até ao teu local 
de trabalho, substituirias as deslocações de carros por deslocações de 
bicicleta? Acreditamos que muita gente o ia fazer.
 
Porquê 10 quilómetros? Olha, seria agradável se as bicicletas 
substituíssem totalmente os carros, mas isso não é nada realista para a 
forma de viver de muitos, especialmente aqueles que fazem deslocações 
para o trabalho entre o campo e a cidade. 10 quilómetros são uma 
saudável distância a pedalar que é aceitável em termos de tempo e 
esforço e mais de metade das emissões relacionadas com os transportes 
nos EUA derivam de deslocações abaixo desta distância.

O NOSSO CAMINHO
PARA UMA ALTERAÇÃO DA TAXA MODAL 
DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETA

Fazer do mundo um 
sítio mais amigável 
para as bicicletas

Até agora, a Trek  
investiu  

$8,7 milhões  
nesta causa, 

e em 2020  
só por si, contribuiu com  

$1,5 milhões. 



Medindo o 
progresso
A Trek é um membro fundador da PlacesForBikes, o 
grupo ativista de ciclismo líder na América do Norte e o 
principal patrocinador da PlacesForBikes, um programa de 
classificação de cidades baseado em dados que oferece 
suporte e orientação às comunidades para construir e 
conectar ótimos sítios para pedalar.

A Classificação das Cidades em 100 pontos da 
PlacesForBikes resulta da conjugação da Classificação de 
Rede da cidade (com peso de 80%, que mede a qualidade da 
rede de ciclovias, e o Community Score (com peso de 20%),  
que mede as perceções da comunidade em relação à 
bicicleta.

Estes resultados enfatizam a importância da construção 
de redes cicláveis seguras, confortáveis e conectadas e 
ajudam as cidades e as suas edilidades a fazerem um 
progresso imediato e duradouro na criação de uma melhor 
infraestrutura para bicicletas. A longo prazo, este programa 
ajuda na criação das melhores práticas que podem ser 
partilhadas e replicadas. A Trek vê isto como um investimento 
crucial para um futuro com mais gente a pedalar.

O NOSSO CAMINHO
PARA UMA ALTERAÇÃO DA TAXA 
MODAL DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETA

A Network Score utiliza a ferramenta da Rede de 
Análise de Bicicletas PeopleForBikes (BNA, na sigla em 
inglês) para medir a qualidade da rede ciclável de uma 
cidade. A BNA é uma ferramenta de análise de dados 
que mede a qualidade e conectividade da rede ciclável 
de uma cidade ao:

•  Classificar todas as ruas e caminhos numa cidade 
como sendo de tensão alta ou baixa para quem ali 
pedala.

•  Avaliar se as pessoas podem pedalar com 
facilidade de suas casas até destinos próximos 
como escolas, locais de trabalho e mercearias 
utilizando apenas percursos de baixa pressão.

•  Calculando um resultado global para a cidade 
numa escala de 0 a 100 baseada em quantos 
destinos as pessoas podem alcançar de bicicleta 
utilizando apenas percursos de baixa pressão.

O Community Score mede como é que as pessoas 
se sentem acerca de pedalarem na sua cidade. O 
Community Score vem da Sondagem Comunitária 
PeopleForBikes, uma sondagem online anual para 
entender as perceções das pessoas acerca de pedalar 
na cidade onde vivem, trabalham e se divertem. A 
sondagem incorpora:

•Deslocações 
•Segurança
•Rede
•Consciencialização

Saber mais acerca da peopleforbikes.org



Ann Arbor,
Michigan,

Londres,  
Inglaterra

Boulder,
Colorado

Copenhaga
Dinamarca

64

82

38

54

15%

41%

7%

2%

A Análise de Ciclovias para Bicicletas (BNA, na sigla em inglês) é uma ferramenta de análise de dados 
que mede o quão bem as ciclovias conectam pessoas de todas as idades e competências aos locais 
onde querem ir. As classificações variam entre o 0 e os 100. Mais informações em peopleforbikes.org

* Este valor mostra a taxa modal de utilização de bicicleta total, não apenas a taxa modal de utilização 
de bicicleta para deslocações para o trabalho

Resultados BNA  
compartilhamento modal  
da bicicleta de casa para 
o trabalho

O conto de  
duas cidades

Há muitas coisas para gostar em Ann Arbor, 
Michigan, e Boulder, Colorado. Ambas as cidades 
surgem constantemente como sendo das 
melhores cidades para viver nos EUA e dos sítios 
mais fantásticos para visitar. (Vai em frente e 
clica no seguinte artigo “Dez melhores pequenas 
cidades dos EUA”. Há a possibilidade de ambas 
estarem nesse top.)

São parecidas em muitos aspetos. Dispõem 
ambas de universidades fantásticas, de um 
clima ótimo e têm uma grande vida artística, 
além de serem quase do mesmo tamanho tanto 
em metros quadrados como em termos de 
população. Oh, e são ambas deslumbrantes. Se 
moras num destes sítios, é seguro dizer que os 
teus conterrâneos têm razão para te invejar. 

No entanto, há algo surpreendente: na zona 
metropolitana de Boulder, os residentes têm o 
dobro da probabilidade de optar por uma bicicleta 
em detrimento de um carro para irem trabalhar. 

A mesma população, o mesmo tamanho, o 
mesmo clima. Então, porquê? 

A PeopleForBikes sabe a resposta, devido ao seu 
trabalho a medir a qualidade e conectividade das 
redes de ciclovias nas cidades de todo o país.

Num estudo recente da PeopleForBikes, Boulder 
atingiu um resultado BNA de 64. Ann Arbor 
atingiu os 38. Boulder dispõe de uma vasta 
rede de ciclovias conectadas e protegidas. A 
infraestrutura de Ann Arbor ainda não está tão 
desenvolvida. (Vale a pena salientar que Ann 
Arbor fez avanços reais recentemente, e a nova 
ciclovia na First Street da baixa da cidade foi 
nomeada como uma das 10 melhores ciclovias da 
América em 2020. Boa, Ann Arbor!)

Vais encontrar o mesmo cenário 
em cidades de todo o mundo. As 
pessoas pedalam onde existem 
infraestruturas para bicicletas.
Esta é uma conclusão importante, embora não 
totalmente surpreendente: as pessoas pedalam 
onde existem melhores infraestruturas para 
bicicletas. E não apenas nos Estados Unidos. 
Este mesmo padrão verifica-se em cidades de 
todo o mundo. Compara Londres (classificação 
BNA de 54, taxa modal de bicicleta de 2%) a 
Copenhaga (classificação BNA de 54, taxa modal 
de bicicleta de 2%) e obténs o mesmo resultado. 

As redes de ciclovias fazem muito bem. 
Encorajam um meio de transporte que é bom para 
o planeta e também constroem economias mais 
saudáveis. Os negócios acessíveis de bicicleta 
veem aumentos significativos de receita e as 
ciclovias estão também associadas ao aumento 
dos valores do imobiliário.

As bicicletas podem salvar o mundo, mas não 
sem infraestruturas para bicicletas. Ajuda a 
PeopleForBikes a construir mais ao classificares a 
tua cidade em peopleforbikes.org.

Se forem construídas, 
as pessoas vão pedalar.



CIDADE ESTADO CLASSIFICAÇÃO

Provincetown MA 81

Alma MI 74

Pella IA 72

Lompoc CA 70

Solvang CA 69

Traverse City MI 64

San Luis Obispo CA 64

Arcata CA 62

Marquette MI 62

Key West FL 58

CIDADE ESTADO CLASSIFICAÇÃO

Gatineau QC 67

Longueuil QC 63

Montreal QC 61

Edmonton AB 60

Calgary AB 59

Fredericton NB 54

Laval QC 54

Repentigny QC 52

Ottawa EM 51

Vancouver BC 47

CIDADE PAÍS CLASSIFICAÇÃO

Utrecht HOL 83

Zwolle HOL 82

Groningen HOL 82

Amsterdão HOL 81

Copenhaga DIN 80

Roterdão HOL 80

Barcelona ESP 79

Sevilha ESP 77

Antuérpia BEL 77

Ghent BEL 73

CIDADE ESTADO CLASSIFICAÇÃO

Berkeley CA 69

Davis CA 69

Boulder CO 65

La Crosse WI 60

Fort Collins CO 59

Arlington VA 56

Carmel In 55

Madison WI 54

Santa Monica CA 52

Iowa City IA 52

CIDADE ESTADO CLASSIFICAÇÃO

Canberra ACT 59

Alice Springs NT 50

Melbourne LGA VIC 49

Batemans Bay NSW 48

Sydney LGA NSW 48

Brisbane QLD 46

Perth LGA WA 45

Adelaide LGA SA 44

Unley SA 43

Darwin NT 41

CIDADE ESTADO CLASSIFICAÇÃO

Brooklyn NY 62

São Francisco CA 60

Manhattan NY 55

Seattle WA 55

Queens NY 54

Portland OU 54

Filadélfia PA 50

St. Paul MN 46

Detroit MI 45

O Bronx NY 44

Top de Cidades 
Pequenas EUA 
população < 50.000

Top de Cidades 
Canadianas

Top de Cidade  
Europeias

Top de Cidades  
Médias EUA 
população 50.000 – 300.000

Top de Cidades 
Canadianas

Top de Cidades  
Grandes EUA 
população > 300.000PlacesForBikes 

TOP 
50cidades 

para pedalar  
em 2021



Isto é  pessoal
Estamos a caminhar para a sustentabilidade e cada um de 
nós na Trek está empenhado/a em fazer isso acontecer. 
Não vemos isto apenas como uma promessa empresarial, 
mas como responsabilidade pessoal de proteger sítios que 
adoramos e criar mais espaço para os outros se juntarem 
a nós. Daqui a dez anos, quando nos perguntarmos a 
nós próprios o que fizemos para ajudar o nosso mundo, 
estamos determinados em ter orgulho na resposta.


