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I helsinkiKobenhavni
Ecotopia Biketour é uma comunidade internacional auto-gestionada 

que organiza um passeio de bicicleta anual, em diferentes regiões da 

Europa, desde 1990. Durante a viagem visitamos projetos ambientais e 

sociais e praticamos formas de ativismo e vida sustentável. Seguimos 

uma dieta vegan, exercemos a tomada de decisões por consenso e 

incentivamos a partilha de competências. Ecotopia Biketour é para 

qualquer pessoa que se interesse por viajar em bicicleta, vida 

comunitária, DIY, ambientalismo e aprendizagem experiencial.
 

Este ano começaremos a 18 de junho, perto de Copenhaga, e 

terminaremos a 18 de setembro, em Helsínquia. Haverá um equilíbrio 

entre grupos ativistas anti-opressão e anti-exploração nas cidades do 

percurso, com o objetivo de trocar saber e experiências, com o objetivo 

de conhecer as situações locais e as lutas e projetos em campo, com 

maior foco no meio ambiente e na auto-sustentabilidade .
 

Geralmente pedalamos num grupo de 20 a 40 pessoas ao mesmo 

tempo. A maior parte dos participantes junta-se entre 2 semanas e 2 

meses, fazendo a viagem pela primeira ou segunda vez. Nós raramente 

pedalamos todos juntos, geralmente algumas pessoas vão à frente na 

parte da manhã e marcam o percurso com setas na estrada. O resto 

dos participantes depois segue em pequenos grupos, na sua própria 

velocidade e ritmo. Nós mantemos as distâncias percorridas a um nível 

em que não é necessário ter uma condição física especial ou 

experiência prévia.
 

Tentamos criar um ambiente não-hierárquico, com responsabilidades 

rotativas, compartilhando competências e respeitando as necessidades 

pessoais de cada um. Os participantes podem inscrever-se para as 

tarefas diárias (cozinhar, puxar um reboque, marcar o percurso, etc.), 

mas todos podem decidir individualmente quanto querem fazer. Há 
encontros a cada dois dias para trocar ideias e tomar decisões 

coletivamente. Um dos nossos valores fundamentais é criar um 

ambiente não-discriminatório.
 

Cozinhamos em comunidade com lenha, transportamos todo o nosso 

equipamento e tentamos comprar alimentos locais e orgânicos. 

Também fazemos recoleção urbana sempre que possível. Os 

participantes são convidados a doar 3-5 € por dia para cobrir os custos 

dos alimentos, mas quem não puder dar essa contribuição também é 
bem-vindo.
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