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Copenhague (Dinamarca) 



Sinalização nos cruzamentos – alerta aos motoristas e preferência dos ciclistas 





Amsterdã (Holanda) 



Sinalização e segurança na travessia 



Preferência do ciclista na travessia 





Ciclofaixa sinalizada garante continuidade do trajeto 



Fluxo intenso de ciclistas em cruzamento sinalizado 





Ponte com acesso para ciclistas e pedestres 





Ecotáxis 

Berlim (Alemanha) 



Sinalização cicloviária em cruzamento 



Ciclofaixa sinalizada sobre calçamento garante continuidade do trajeto 



Sinalização vertical de orientação ao ciclista 



Locais de baixa velocidade (zonas 30) garantem maior segurança a usuários de bicicleta e pedestres 



Continuidade do trajeto por meio de pintura de ciclofaixa 



Comércio com locais de parada seguros e confortáveis 



Paris (França) 



Sistema de bicicletas públicas – Vélib  



Compartilhamento seguro do espaço nas vias 



Policiamento feito por bicicleta 



Caminho exclusivo para ciclistas, paralelo à linha férrea, com sinalização dos destinos  
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