
QUINTA-FEIRA | 22 SET 2016  | 23

Semana da Mobilidade

Concursos de montras e tertúlias 
sobre comércio local

Há 15 anos, foi assim em Aveiro

No âmbito da Semana Europeia da
Mobilidade de 2015, o Ciclaveiro lan-
çou pela primeira vez o desafio aos
comerciantes da cidade de Aveiro

para participarem no concurso de montras so-
bre o grande tema da mobilidade em bicicleta.

“Aveiro e a bicicleta” foi então o tema esco-
lhido, sob o qual se pretendeu fazer alusão aos
diferentes usos que a bicicleta, enquanto veículo
para deslocações do dia-a-dia e actividades pro-
fissionais de comércio e distribuição, teve no
passado e tem actualmente na cidade e na re-
gião de Aveiro. 

Após o fim do concurso, os comerciantes e a
comunidade foram convidados a participar na
tertúlia “A bicicleta e o comércio local”, onde
foram apresentados exemplos de boas práticas
de outros locais e debatida a relação que existe
com benefícios para ambas as partes de uma
maior utilização da bicicleta na cidade. A tertúlia
serviu ainda para serem divulgados os vence-
dores e entregues os prémios do concurso de
montras. 

Estas iniciativas foram posteriormente reco-
nhecidas pelo secretariado Europeu da Euro-
pean Mobility Week em consulta com a Comis-

são Europeia como o melhor exemplo europeu
de Mobility Actions, o que levou o Ciclaveiro em
Abril deste ano a Bruxelas para as apresentar e

partilhar os seus resultados e dar a conhecer o
projecto Ciclaveiro. Estas e outras iniciativas do
Ciclaveiro estão incluídas no “Best Practice

Guide 2016” da European Mobility Week, e o
trabalho que tem desenvolvido com e junto da
comunidade surge referenciado no “The EU
Cycling Promotion Guide – crossing borders for
cycling best practices” publicado no âmbito da
presidência holandesa do Conselho da União
Europeia no primeiro semestre de 2016. 

Este ano, o desafio foi novamente lançado
aos comerciantes com um renovado tema:
“Aveiro, cidade do comércio em bicicleta”. Pre-
tendeu-se que os participantes criassem as suas
montras imaginando e pensando uma cidade
onde as deslocações relacionadas com as múl-
tiplas actividades comerciais sejam feitas es-
sencialmente em bicicleta, com alusões ao papel
que a bicicleta pode ter no desempenho dessas
várias funções no presente e no futuro, ou ao
que já teve no passado.

37 estabelecimentos comerciais participam
no concurso, e as montras podem ser visitadas
pela cidade de Aveiro até ao dia 30 de Setem-
bro.  Os vencedores serão divulgados no dia 14
de Outubro, quando, à semelhança do ano pas-
sado, ocorrerá uma tertúlia aberta convidando-
se a comunidade a reflectir e debater acerca
do tema comércio bike friendly em Aveiro. |
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