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Aveiro, 27 de maio de 2016 
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

European Cycling Challenge  
 

 Contando já com a sua 5.ª edição, o ECC 2016 decorre de 1 a 31 de maio em 

mais de 39 cidades desafiando os seus Cidadãos a participar, descarregando a aplicação 

para o smartphone e registando todos os circuitos de bicicleta, inferiores a 25Kms/hora. 

 Lançamos por esta via o desafio para que cada Ciclista da Região de Aveiro se 

associe a esta iniciativa, contribuindo para que a região alcance os lugares cimeiros da 

mobilidade sustentável na Europa (aplicação disponível a partir de 01 de abril no site 

www.cyclingchallenge.eu/teams/Aveiro), competindo com mais 15 países europeus 

pelo estatuto de cidade/região mais amiga da bicicleta. 

              A Comunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro com os seus onze 

Municípios associados, tem uma aposta estratégica na mobilidade e nos transportes, 

tendo no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro 

(PIMTRA) o elemento central de planeamento, que integra a opção de promoção do uso 

dos modos suaves de transporte, como a bicicleta. 

 Em anexo partilhamos fotografia dos Presidentes da CI Região de Aveiro, num 

momento de exemplo e incentivo à utilização da bicicleta como meio de transporte e 

desafio à participação na iniciativa ECC, que ocorreu no âmbito da reunião do Conselho 

Intermunicipal da CI Região de Aveiro realizada em Estarreja na segunda-feira, dia 23 

de maio de 2016.  

 
 

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro. 

 
Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 

cumprimentos,  
José Ribau Esteves, eng.  

http://www.cyclingchallenge.eu/teams/Aveiro�
http://www.regiaodeaveiro.pt/�
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