PRESS RELEASE:

Tertúlia sobre comércio bike-friendly em Aveiro
Esta sexta-feira, 14 de Outubro, terá lugar na Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro, com
início às 21h15, a tertúlia ‘comércio bike-friendly’ organizada pelo Ciclaveiro.
Cidades por todo o mundo tem nos últimos anos, e já há várias décadas no norte da Europa,
apostado na humanização e revitalização dos seus espaços públicos e na alteração dos
hábitos de mobilidade dos seus habitantes para adopção em meio urbano de formas de
deslocação activas, em particular a pé e em bicicleta, e mais sustentáveis.
Estas medidas têm resultado em maior número de pessoas nas ruas e zonas que são
pedonalizadas, em que são implementadas medidas que tornem mais segura e cómoda a
utilização da bicicleta e onde é reduzido o volume e velocidade do tráfego automóvel. Um
fenómeno que tem acompanho estas alterações tem sido o incremento do volume de
negócios para o comércio local. Os clientes que se deslocam a pé e em bicicleta fazem
compras mais localmente e frequentemente que aqueles que utilizam o automóvel.
Nesta tertúlia o Ciclaveiro pretende trazer este assunto para discussão, e através de uma
conversa informal e troca de ideias, tentar perceber com os comerciantes de Aveiro como é
que o comércio local poderá contribuir e beneficiar desta alteração de paradigma de
mobilidade.
Serão abordadas as vantagens para o comércio local de uma maior utilização da bicicleta,
explorados exemplos de boas práticas de outras cidades em termos de influência positiva
que uma cidade e estabelecimentos comerciais bike-friendly trazem à actividade comercial,
e debatidos de que forma estes poderão constituir oportunidades para o comércio local de
Aveiro. A tertúlia será também uma ocasião para discutir possibilidades de iniciativas
concretas para Aveiro que estimulem a sinergia entre comércio local e mobilidade em
bicicleta para benefício mútuo.
No final da tertúlia serão ainda divulgados os vencedores e entregues os prémios do
concurso de montras ‘Aveiro, cidade do comércio em bicicleta’, que nesta sua segunda
edição viu o número de estabelecimentos participantes quase duplicar relativamente à
edição do ano anterior
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