Aveiro, 22 de Fevereiro de 2011

NOTA DE IMPRENSA
Abimota e “Região de Aveiro” promovem uso da bicicleta

Protocolo assinado hoje garante a realização do Grande Prémio de Ciclismo
“Abimota/Região de Aveiro” nos próximos três anos e lança bases para uma promoção do
uso da bicicleta e práticas saudáveis em toda a Região.
Foi hoje assinado entre a ABIMOTA e a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, no
Velódromo (CAR) de Sangalhos o protocolo de Cooperação “ABIMOTA/REGIÃO DE
AVEIRO” no âmbito do Grande Prémio de Ciclismo e promoção do uso da bicicleta e que
garante um conjunto de iniciativas para o melhor conhecimento desta tradição da nossa Região
bem como o apoio da Comunidade Intermunicipal às próximas três edições do Grande Prémio
Abimota (2011, 2012 e 2013).
O uso quotidiano da bicicleta pelos Cidadãos, a criação de infra-estruturas ligadas a essa
prática saudável e com forte impacto turístico e ser o berço de uma indústria nacional de duas
rodas foram alguns dos critérios que levaram a esta parceria entre a Região de Aveiro e a
ABIMOTA, associação nacional representativa do sector das duas rodas e que tem sede no
Município de Águeda.
É com apreço que fabricantes e Municípios, entidades privadas e públicas se unem para manter
vivo um evento como o GP Ciclismo “Abimota/Região de Aveiro” e a promoção do uso da
bicicleta com grande tradição.
Este protocolo permite o engrandecimento do GP “Abimota/Região de Aveiro” e cria condições
para a realização, na Região, de um conjunto de iniciativas ligadas ao sector, como
conferências nacionais e internacionais sobre mobilidade, uso da bicicleta, os novos desafios da
mobilidade eléctrica e outras iniciativas.
Nos próximos três anos será feito um modelo em crescendo quer da prova quer das actividades
de forma a cativar todas as entidades. O modelo trianual terá como estrutura:
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 Em 2011) Prova a decorrer na Zona Centro do País e essencialmente na Região de
Aveiro;
 Em 2012) Prova a decorrer no Eixo A25 (Salamanca – Região de Aveiro) e;
 Em 2013) Prova a decorrer no Eixo Vigo – Região de Aveiro.
A prova deste ano realizar-se-á ao longo de três dias, de 3 a 5 de Junho de 2011, em locais a
divulgar num próximo momento.
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