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Aveiro, 03 de junho de 2016 

 
NOTA DE IMPRENSA 

 
Região de Aveiro faz 1º Lugar em Portugal  

no European Cycling Challenge 
 

 A CI Região de Aveiro agradece e felicita todos os Cidadãos que aceitaram o 

desafio de participar no ECC – European Cycling Challenge (que decorreu de 1 a 31 de 

maio), pedalando em representação da Região de Aveiro. Tal adesão permitiu que a 

Região de Aveiro ficasse em primeiro lugar a nível nacional (muito à frente da Área 

Metropolitana do Porto, do Algarve e do Barreiro), com um total de 14.152km 

percorridos e com 447 participantes, e atingisse o trigésimo sexto lugar a nível europeu. 

              Em termos da adesão ao nível do número de participantes e dos kilómetros 

percorridos, os maiores contributos para este bom resultado da Região de Aveiro, 

vieram dos Municípios da Murtosa, Estarreja, Ílhavo e Aveiro. 

              O primeiro lugar da Região de Aveiro é mais uma nota contributiva para o 

slogan que estamos a utilizar nesta operação de promoção da utilização da bicicleta: 

Região de Aveiro, Capital 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, nomeadamente da bicicleta, sendo a participação no 

ECC - European Cycling Challenge, uma aposta na sensibilização e na mobilização dos 

Cidadãos, que vamos repetir com mais intensidade e melhor preparação na edição de 

2017 do ECC. 

 
 

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro. 
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Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 
cumprimentos,  

José Ribau Esteves, eng.  
Presidente do CI da Região de Aveiro 


