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Programa Ciclista Amigo do Parque

II Encontro de Desenvolvimento do Cicloturismo



maior floresta urbana 
reflorestada do mundo
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+ 320 espécies animais
+ 1600 espécies vegetais

± 4 mil hectares de mata atlântica



Corcovado
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redução da temperatura da cidade em até 7°C
amenização de enchentes 

controle de erosão de encostas



valioso patrimônio cultural
opção de lazer gratuito

valioso patrimônio 
cultural

opção de lazer gratuito



Parque Nacional da Tijuca



Associação dos Amigos do Parque Nacional da Tijuca

• Desde 1999 colaborando com a conservação, proteção e

promoção da natureza e da cultura vivas no Parque

Nacional da Tijuca
• No ano de 2004 foi registrada como Organização não-governamental

sem fins lucrativos – OSCIP
• Apoia financeiramente ações de administração, manutenção,

proteção, pesquisa, voluntariado, comunicação, projetos especiais e
muito mais.

• Atuação em rede: Conselho Consultivo do Parque Nacional da

Tijuca e Conselho Consultivo Mosaico Carioca





✓ Identificação do grupo engajado, que
procura contribuir, sugerir e construir
ativamente redes e esforços em prol do
nosso Parque

✓ Demos início em 2016 à construção de
um relacionamento e aproximação com
este público estratégico

✓ Criação do Grupo de Trabalho Ciclista 
Amigo do Parque e aproximação com 
personalidades do esporte



✓ Criação de identidade visual exclusiva



✓ Inclusão de checkboxes de interesse no site, para 
identificação do ciclista e envio de kit personalizado



✓ Coleta de depoimentos com personalidades do esporte



✓ Conteúdos específicos para redes sociais e mailing



✓ Participação em eventos de ciclismo e realização de ações 
promocionais

* ações na Vista 
Chinesa

* lançamento do Pit 
Stop Paineiras

* pedal de final de ano 
da IBS



Realização de enquete

✓ Realização de enquete “Melhorias Prioritárias para 
Ciclistas Usuários do Parque Nacional da Tijuca”

*distribuição de enquete por sites e lojas de ciclismo



Revitalização de Fontes e Bicas

• Proposta para melhorar a

experiência de todos que
usam o espaço do
Parque

• Ação diretamente ligada a

motivação original para

o reflorestamento do Parque

• Vistorias já realizadas



Seja um Ciclista Amigo do Parque! 
www.amigosdoparque.org.br



Categoria Pessoa Física
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Amigos do Parque
www.amigosdoparque.org.br

amigosdoparque.org
amigosdoparque
amigosdoparque

Contato
(21) 2527-2397
roberto@amigosdoparque.org.br
Roberto Nascimento



PATROCÍNIO REALIZAÇÃO LOCAL

Esta apresentação fez parte de um conjunto de palestras do 

II Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, 

realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018 na cidade do Rio de Janeiro.

Veja mais em:

bit.ly/iiedesc

ou envie um e-mail para:

planett@pet.coppe.ufrj.br

http://bit.ly/iiedesc
mailto:planett@pet.coppe.ufrj.br
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