
Regulamento da BIKE-A-THON CICLOTURISMO
Atualizado em 18/março/2021 para prorrogação de inscrições.

1. O QUE É A BIKE-A-THON CICLOTURISMO?

A Bike-a-thon é uma maratona de inovação social realizada pelo Aromeiazero que apoia, através de
formações e recursos financeiros, ideias, projetos e negócios que utilizem a bicicleta para fortalecer
territórios de baixa renda do Brasil. Nesta edição, buscamos iniciativas de cicloturismo, ou seja, de
turismo com bicicleta, que desejam iniciar ou retomar suas atividades diante da pandemia.

Serão pré-selecionadas 6 propostas que irão participar de imersão com mentorias. Dentre elas, 4
receberão bolsa-auxílio de R$1.200,00 para estruturar e potencializar suas atividades durante os 2
meses seguintes. Todo o processo de imersão, seleção e acompanhamento será online.

Para participar, leia o regulamento abaixo e inscreva-se no link http://bit.ly/bikeathoncicloturismo
até o dia 21/março 28/março (inscrições prorrogadas). Outras informações no site
http://www.aromeiazero.org.br/bikeathon.

A Bike-a-thon é uma realização do Instituto Aromeiazero, com patrocínio do Instituto Phi, e faz parte
da tecnologia social do Viver de Bike, programa que busca promover maior qualidade de vida e
fomentar economias locais em territórios periféricos através da bicicleta.

2. CONTEXTO

Entre os setores mais impactados pela atual crise sanitária ocasionada pela pandemia de COVID-19
está o turismo. De acordo com pesquisa1, em Julho/2020 mais de 70% das empresas entrevistadas
estavam sem reservas ou tiveram cancelamento total em decorrência da pandemia. Diante deste
cenário, muitas iniciativas de turismo encontram dificuldade de continuar sua operação, seja pela
falta de recursos, pela falta de orientação sobre os procedimentos de segurança sanitária
necessários ou até mesmo pela necessidade de remodelar sua forma de atuação devido às
restrições.

Ao mesmo tempo, a necessidade de distanciamento físico confinou famílias inteiras dentro de casa.
Crianças e adultos sofrem com a falta de atividades físicas, de lazer e socialização, o que afeta sua
saúde física e mental.

A bicicleta é uma ferramenta acessível pois é simples, fácil e barata, além de ser utilizada por todas
as idades. Também é o meio de transporte indicado pela OMS2 durante a pandemia pois permite o
distanciamento físico enquanto proporciona o mínimo de atividade corporal necessária por dia.

2 Matéria “Ciclistas querem ciclovias temporárias em SP durante pandemia; OMS recomenda bicicleta para evitar
aglomeração” do Portal G1, disponível em:
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/19/ciclistas-querem-ciclovias-temporarias-em-sp-durante-pandemia-oms-
recomenda-bicicleta-para-evitar-aglomeracao.ghtml

1 Pesquisa “Efeitos do Covid-19 no Turismo de Natureza no Brasil” da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e
Turismo de Aventura (ABETA) e o Núcleo de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo (Planett/UFRJ). Disponível
em: http://planett.com.br/turismo-covid/
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Neste sentido, o cicloturismo - turismo de bicicleta - apresenta-se como caminho possível e
estratégico na criação de soluções seguras, viáveis e democráticas para promover o lazer, a prática
de atividade física além de novas formas de sociabilidade, conexão à natureza, reativação dos espaço
públicos das cidades e mobilidade segura durante a pandemia.

3. SOBRE AS PROPOSTAS

Buscamos iniciativas empreendedoras que queiram começar, retomar ou ampliar a prestação de
serviço de passeio turístico e recreativo de bicicleta. Isto é, ideias ou serviços de cicloturismo que
precisam do apoio financeiro e técnico oferecido pela Bike-a-thon para estruturar seu plano de
negócio e sua operação diante dos desafios da pandemia.

Podem se inscrever propostas de cicloturismo urbano, pedagógico, de aventura, de natureza, entre
outros, levando em consideração as vocações e demandas do território em que está inserido. A
Bike-a-thon irá apoiar iniciativas de cicloturismo que colaborem para o desenvolvimento do potencial
turístico local, o fortalecimento econômico e a promoção de qualidade de vida e bem-estar durante a
pandemia, prioritariamente em territórios de baixa renda.

4. QUEM PODE PARTICIPAR

Podem se inscrever: pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e não governamentais que emitam
nota fiscal de serviço, incluindo pequenos empreendedores (MEI e ME).

Não poderão concorrer aos recursos desta chamada: pessoas físicas; grupos e coletivos sem CNPJ;
empresas e organizações de caráter público, partidário e/ou religioso; gestores públicos; membros
que exerçam função remunerada no Instituto Aromeiazero, no Instituto Phi ou seus parentes em
primeiro grau e cônjuges.

5. INSCRIÇÃO

As inscrições são online e devem ser enviadas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 21 de março
de 2021, através do formulário disponível http://bit.ly/bikeathoncicloturismo.

Ao submeter a proposta, um e-mail de confirmação com cópia da inscrição será enviado para o
endereço informado.

Para se inscrever, é necessário enviar no formulário:

- Dados da pessoa jurídica proponente e responsável legal;

- Histórico de atuação e quais impactos sofridos pela pandemia;

- Portfólio, site, redes sociais e outros links de registro e divulgação do trabalho;

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 350 - Cj 33 - Bela Vista - CEP 01318-000 - São Paulo/SP
www.aromeiazero.org.br  • +55 11 963 204 555

http://bit.ly/bikeathoncicloturismo


- Descritivo da proposta de atividade de cicloturismo e como ela colabora para promover mais
qualidade de vida durante a pandemia;

- Território de realização da proposta e seu potencial para o cicloturismo;

- Público-alvo e benefícios que pretende gerar a esse público;

- Desafios e dificuldades para realizar a proposta; e

- Descritivo de como pretende utilizar a bolsa-auxílio de R$1.200 nos 2 meses de execução,
caso seja selecionado (os custos previstos deverão estar diretamente vinculados à realização
da proposta e os valores destinados a recursos humanos não poderão ultrapassar 50% do
valor da bolsa).

6. IMERSÃO E PREMIAÇÃO

Após encerramento das inscrições, uma Comissão de Curadoria do Aromeiazero irá pré-selecionar 6
propostas, conforme critérios indicados no item 8. As propostas pré-selecionadas passarão por
imersão online de 4 dias com mentorias sobre: Cicloturismo e Impacto Socioambiental, Protocolos
de Segurança Sanitária contra a COVID-19, Plano de Negócio e Gestão Financeira.

Poderão participar da imersão até 2 integrantes de cada proposta pré-selecionada. Ao se inscrever,
as iniciativas se comprometem a viabilizar sua participação garantindo conexão adequada de
internet, de áudio e de vídeo além de acesso a ferramentas de videoconferência durante os dias de
imersão e também no dia do evento de seleção, conforme cronograma do item 7. Todo o processo de
imersão e seleção será online.

Durante as mentorias, os participantes irão trabalhar em sua ideia, operação e protocolo de
segurança sanitária, proposta de valor, plano de negócio, e precificação, consolidando um plano de
ação de 2 meses que será apresentado no evento de seleção. O plano de ação deve ser elaborado
tendo em vista duas metas:

- Retomada ou início das atividades em conformidade com os protocolos sanitários.

- Faturamento após os 2 meses de execução de, pelo menos, R$1.200,00 (valor da
bolsa-auxílio da Bike-a-thon) ou agenda de passeios fechados que seja equivalente a este
valor.

A comissão de seleção será formada pelo Aromeiazero e profissionais de notória atuação em
cicloturismo e empreendedorismo.

A apresentação aos jurados acontecerá em videoconferência fechada, apenas para os participantes
pré-selecionados. O formato e tempo para as apresentações serão informados durante a imersão.

As 4 propostas vencedoras receberão bolsa-auxílio de R$1.200 (em duas parcelas de R$600),
mediante emissão de nota fiscal, para a execução dos planos de ação apresentados. As propostas
vencedoras contarão com acompanhamento do Aro durante os 2 meses de atividades.
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7. CRONOGRAMA
(Novas datas destacadas em vermelho conforme prorrogação anunciada em 18/março/2021)

Inscrições: 03 a 21/março 28/março
Comunicação 6 pré-selecionados: 25/março 02/abril
Imersão: 30/março a 06/abril 06 a 13/abril
Evento de Seleção: 08/abril 15/abril
Procedimentos ADM/financeiros para repasse: 12 a 16/abril 16 a 23/abril
Execução das Propostas: 20/abril a 20/junho 30/abril a 30/junho
Pagamento da 1ª parcela da bolsa-auxílio: 20/abril 30/abril
Pagamento da 2ª parcela da bolsa-auxílio: 20/maio 30/maio
Prestação de Contas: até 05/julho até 15/julho

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os projetos inscritos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

● Adequação ao perfil da Bike-a-thon Cicloturismo (em que medida a proposta fortalece
territórios de baixa renda e apresenta-se como solução segura, viável e democrática de
turismo de bicicleta diante da pandemia).

● Desenvolvimento de potencial cicloturístico e economia local (roteiro com alta atratividade e
ciclabilidade mas pouco acessado por cicloturistas, proposta colabora para aumentar a
atratividade ou estrutura de apoio ao cicloturista, proposta fortalece rede de empreendedores
locais).

● Conhecimento do território e pertencimento (demonstração de conhecimento da realidade
do território, vocações e atrativos, e demonstração de vínculos comunitários).

● Potencial de Impacto Socioambiental (beneficia território e/ou população de baixa renda,
colabora para a preservação e valorização de áreas e comunidades ameaçadas, promove
novas sociabilidades e a reativação segura de espaços públicos durante a pandemia).

● Viabilidade (coerência entre orçamento, cronograma, capacidade técnica demonstrada no
currículo, procedimentos de segurança sanitária e ideia proposta).

● Relevância do investimento (grau em que o recurso do prêmio se apresenta como
imprescindível e estratégico para a estruturação, início ou retomada das atividades e sua
sustentabilidade financeira).

A Bike-a-thon se compromete ainda a garantir na lista de projetos pré-selecionados e selecionados:

● Diversidade étnico-racial (ação realizada por e/ou para pessoas pardas, negras ou indígenas).
● Paridade de gênero (pelo menos metade das propostas selecionadas realizadas por equipe

majoritariamente feminina).
● Descentralização geográfica (garantia da seleção de projetos em diferentes regiões do país).

Na medida do possível, as comissões de pré-seleção e de seleção também buscarão priorizar
propostas que tenham representatividade LGBTQIA+ e que impulsionem demais grupos em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, violência, discriminação ou marginalidade.
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Os critérios descritos acima guiarão tanto a etapa de pré-seleção quanto a etapa de seleção. Na
pré-seleção, a comissão do Aro irá analisar as inscrições enviadas. Na seleção, a comissão irá
analisar as apresentações e planos de ação para definir os vencedores.

9. TERMO DE COMPROMISSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para recebimento do prêmio, os representantes das propostas selecionadas irão firmar Termo de
Compromisso com o Aromeiazero, a partir de envio de documentação de pessoa jurídica (conforme
tipo de inscrição).

O prêmio será pago em duas parcelas, mediante emissão de Nota Fiscal e seguirá o calendário
detalhado no item 7.

Os projetos selecionados deverão apresentar Prestação de Contas com relatório de atividades e
comprovação de execução financeira até 15 dias após a finalização do cronograma, conforme
modelos a serem disponibilizados.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os selecionados serão responsáveis pela obtenção de toda e qualquer autorização, licenciamento ou
cessão de direitos relativos a obras (textos, músicas, imagens, etc.) que vierem a fazer uso em suas
iniciativas.

Os responsáveis pelas propostas pré-selecionadas e selecionadas, desde já, autorizam o
Aromeiazero, o Instituto Phi, e seus parceiros, a utilizar imagens, sons e demais informações da
proposta para veiculação em redes sociais e mídias diversas (jornal, revista, internet, rádio, televisão
e etc.) exclusivamente para divulgação da Bike-a-thon. A utilização ora prevista não tem limitação
temporal ou numérica e é válida para o Brasil e para o exterior, sem que seja devida nenhuma
remuneração, a qualquer título.

O proponente se responsabiliza pela aquisição, armazenamento e preservação de todos os materiais
necessários para a realização da proposta, incluindo os itens não custeados a partir da Bike-a-thon.

A comissão que selecionará as propostas é autônoma e suas decisões são soberanas, não cabendo
recurso ao resultado.

Questões não previstas neste regulamento serão avaliadas e decididas sob exclusivo critério do
Instituto Aromeiazero.

Ao realizar a inscrição, o proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e
condições e se responsabiliza legalmente pela veracidade e legitimidade dos documentos e
materiais apresentados;

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail bike-a-thon@aromeiazero.org.br.
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