
Regulamento da Bikeatona

1. O QUE É A Bikeatona?

A Bikeatona 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 da Cidade de Macaé-RJ que
usam a bike para promover mais qualidade de vida, ações voltadas ao meio ambiente e/ou a
fortalecimento da economia local.

Serão pré-selecionadas 8 propostas que irão participar de imersão com mentorias. Dentre elas, 4
receberão apoio financeiro de R$4.000,00 para que sejam desenvolvidas.

O processo de imersão será online (via google meet). Já a seleção dos contemplados ao
financiamento da proposta ocorrerá presencialmente em local ainda a definir, no município de Macaé.
O acompanhamento contará com visitas in-loco.

Para participar, leia o regulamento abaixo e inscreva-se no link https://bit.ly/batpedalamacae até o
dia 12/junho. Outras informações estão disponíveis em
https://www.aromeiazero.org.br/pedalamacae.

A Bike-a-thon é uma realização do Instituto Aromeiazero, com patrocínio da Ocyan, e faz parte de
uma série de ações realizadas a partir do projeto Pedala Macaé, para promover a cultura da bicicleta
na cidade.

2. CONTEXTO

A atual crise sanitária ocasionada pela pandemia de COVID-19 impôs o distanciamento, confinando
famílias inteiras em casa e afetando sua saúde física e mental. Ao mesmo tempo, deixou milhares de
pessoas desempregadas, e outras tantas tendo que enfrentar o transporte coletivo lotado para ir ao
trabalho; fez com que negócios e estabelecimentos tivessem que adaptar seu funcionamento;
estabeleceu o ensino à distância através de plataformas que não são acessíveis a todos; entre tantos
outros impactos e protocolos sanitários. Este cenário, evidenciou não só a perversidade das
desigualdades sociais como a falta de estrutura das nossas cidades para incorporar soluções
possíveis, como é o caso da ampliação do uso da bicicleta.

A bike é uma ferramenta acessível pois é simples, fácil e barata. Também é o meio de transporte
mais eficiente em distâncias de até 7km, e foi indicada pela OMS1 como modal a ser priorizado
durante a pandemia, pois permite o distanciamento físico enquanto proporciona o mínimo de

1 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
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atividade corporal necessária por dia. A bicicleta potencializa a mobilidade, a geração de renda, a
logística, o lazer, a saúde, o direito e o acesso à cidade.

A bicicleta é parte da história do município de Macaé, ela faz parte da paisagem seja como modal de
transporte, como prática de esportes ou passeio.

Diante deste contexto, a Bike-a-thon busca iniciativas e soluções que respondam ao seguinte
desafio: Como a bicicleta pode colaborar para fortalecer o município de Macaé no durante e pós
pandemia?

3. SOBRE AS PROPOSTAS

Buscamos ideias, projetos, negócios, produtos, tecnologias, intervenções, entre outros formatos,
online ou offline, que utilizem e/ou estimulem o uso da bicicleta para promover a mobilidade segura,
a reativação dos espaços públicos e o desenvolvimento social, comunitário e econômico em Macaé.
São iniciativas que partem dos problemas e oportunidades do território e que precisam de suporte
técnico e apoio financeiro mínimo para, em 2 meses de cronograma, conseguirem sair do papel,
retomar,  melhorar ou ampliar suas atividades.

As propostas podem prever o uso de bicicletas a propulsão humana (aquelas comuns, sem nenhum
tipo de motor) e bicicletas elétricas (dotadas de motor elétrico auxiliar, com velocidade máxima de
25km/h e que funcionam apenas se o condutor pedalar). O uso de bike motorizada com acelerador
(seja elétrica ou a combustão) não será contemplado por essa chamada, uma vez que perde as
características essenciais da mobilidade ativa, obedecendo inclusive à legislação específica.

Cicloturismo, oficina de mecânica comunitária, aulas para ensinar a pedalar, ciclologística e delivery
de bicicleta, atividades competitivas, esportivas e de lazer com a bike, bicicletas compartilhadas
comunitárias, adaptação de bicicletas para venda de alimentos, produtos ou uso artístico,
customização, recuperação de bikes abandonadas, campanhas de segurança viária e intervenções
urbanas, pesquisas, instalação de mobiliário urbano para bicicletas (ex.: paraciclo), são apenas
alguns exemplos de atividades possíveis de serem apoiadas.

4. QUEM PODE PARTICIPAR

Podem se inscrever nesta chamada: coletivos e grupos de pessoas físicas; pequenos
empreendedores (MEI e ME); e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e não governamentais.
Entende-se por coletivos os grupos formados por mais de 1 pessoa e que não possuem CNPJ. Os
coletivos inscritos deverão ser representados por um de seus integrantes (maior de 18 anos), que
terá a inscrição registrada no seu CPF e o recurso do prêmio depositado na sua conta, caso a
proposta seja selecionada.
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Terão prioridade proponentes que tenham residência/sede em Macaé, atuação ou conhecimento do
município.
Não poderão concorrer aos recursos desta chamada: pessoas físicas enquanto indivíduos; empresas
e organizações de caráter público, partidário e/ou religioso; gestores públicos; membros que exerçam
função remunerada no Instituto Aromeiazero e na Ocyan, seus parentes em primeiro grau e cônjuges.

5. INSCRIÇÃO

As inscrições são online e devem ser enviadas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 12 de junho
de 2022, através do formulário disponível em https://bit.ly/batpedalamacae

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 representante pessoa física (em caso de grupo e coletivo) ou da pessoa jurídica
proponente;

- Breve histórico de atuação em Macaé;
- Portfólio, site, redes sociais e outros links de referência do trabalho ou iniciativa;
- Nome da proposta;
- Resumo da proposta em 1 frase, a ser utilizado em materiais de divulgação;
- Desafio ou potencial de Macaé que será endereçado na proposta;
- Descritivo da proposta e como ela colabora para promover mais qualidade de vida e/ou os

impactos ambientais e/ou fomentar a economia local de Macaé;
- Público-alvo e benefícios que pretende gerar a esse público;
- Cronograma resumido com atividades-chave a serem realizadas no 2 mês de execução; e
- Descritivo de como pretende utilizar o apoio financeiro de R$4.000,00, 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 do apoio).

6. IMERSÃO E PREMIAÇÃO

Após encerramento das inscrições, uma Comissão de Curadoria do Aromeiazero irá pré-selecionar 8
propostas, conforme critérios indicados no item 8. As propostas pré-selecionadas passarão por
imersão online de 4 dias com mentorias sobre: Bicicleta e Impacto Social, Gestão de Inovação Social
e Modelos de Sustentabilidade Financeira. As mentorias serão realizadas em parceria com o Instituto
Amani e com a Casulo Consultoria de Impacto.

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 ao whatsapp e às plataformas de videoconferência a
serem indicadas, durante os dias de imersão e também no dia da seleção, conforme cronograma do
item 7. Todo o processo de imersão será online.
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Durante as mentorias, os participantes irão trabalhar em suas propostas, buscando fortalecê-las e
estruturá-las para apresentação à comissão de seleção. Neste período, será possível alterar o objeto
proposto inicialmente, de forma parcial ou total, caso identifique-se essa necessidade a partir das
trocas e reflexões.

A apresentação das propostas à comissão acontecerá em videoconferência fechada apenas para os
participantes. O formato e tempo para as apresentações serão informados durante a imersão.

A comissão será formada por 1 integrante do Aromeiazero, 1 representante do Poder Público e 1
representante da Ocyan.

As 4 ideias vencedoras receberão R$4.000,00 cada, para que sejam desenvolvidas em seu formato
de "protótipo", ou “mínimo produto viável”, desenvolvido durante a mentoria. Isto é, a forma mais
enxuta e simples possível para validar seu funcionamento e impacto. As propostas vencedoras
contarão com acompanhamento do Aro durante o período de execução.

7. CRONOGRAMA

Inscrições: 09/maio a 12/junho/2022
Live tira-dúvidas: 26/maio/2022
Comunicação 8 pré-selecionados: até 25/junho/2022
Imersão: 27/junho a 08/julho/2022
Evento de Seleção: 14/julho/2022 - Presencial
Procedimentos ADM/financeiros e repasse: 18 a 29/julho/2022
Reunião de Orientação para Execução: 01/agosto/2022
Execução das Propostas: 01/agosto a 30/setembro/2022
Prestação de Contas: até 27/outubro/2022

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

As propostas inscritas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:

● Adequação ao perfil da Bike-a-thon Macaé (em que medida a proposta fortalece Macaé e
seus moradores, apresentando-se como solução segura, viável e democrática de promoção da
qualidade de vida e fomento à economia local no durante e pós pandemia).

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

● Potencial de Impacto Social (relevância social da proposta, alinhamento com a realidade
apresentada, potencial de beneficiar de maneira efetiva população de baixa renda e em
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situação de vulnerabilidade, número de pessoas beneficiadas e potencial de continuidade após
o apoio da Bike-a-thon);

● Inovação (ineditismo, singularidade, experimentação, solução melhor do que as já existentes);
● Viabilidade (coerência entre orçamento, cronograma, capacidade técnica, procedimentos de

segurança sanitária e ideia proposta).
● Relevância do investimento (grau em que o apoio financeiro 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  pessoas pardas, negras ou indígenas).
● Paridade de gênero (pelo menos metade das propostas selecionadas realizadas por equipe

liderada e composta majoritariamente por mulheres).

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.

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 apoio financeiro, os representantes das propostas selecionadas irão firmar
Termo de Compromisso com o Aromeiazero, a partir de envio de documentação de pessoa física ou
jurídica (conforme tipo de inscrição).

O apoio financeiro será repassado em parcela única após assinatura do Termo e seguirá o calendário
detalhado no item 7.

Os projetos selecionados deverão apresentar Prestação de Contas com relatório de atividades e
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, bem como seus patrocinadores e parceiros, a utilizar imagens, sons e demais
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informações da proposta para veiculação em redes sociais e mídias diversas (jornal, revista, internet,
rádio, televisão e etc.) exclusivamente para divulgação. 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 bikeatona@aromeiazero.org.br.
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