
INÍCIO ÁGUEDA REAFIRMA APOSTA NO USO DA BICICLETA.
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Águeda reafirma aposta no uso da bicicleta.

2018-03-13 10:43

Águeda recebeu Workshop Internacional do Projeto CISMOB e reafirmou interesse na 
promoção do uso da bicicleta.

Cerca de 60 participantes de toda a Europa trocaram ideias no âmbito de projetos 
ligados à implementação de tecnologias na promoção de uma mobilidade mais 
sustentável.

O projeto CISMOB tem como visão principal potenciar a aplicação de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) na mobilidade urbana como forma de promover a 
redução da pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade das zonas urbanas, 
através de uma otimização na eficiência do sistema de transportes.

O consórcio CISMOB integra um conjunto de cidades e regiões de características 
heterogéneas, que são representados por instituições com perfis complementares. Todos 
os parceiros cooperaram, a fim de identificar as melhores práticas de gestão sustentável 
do sistema de transportes.

Edson Santos, Vice-Presidente do Município, reforça interesse na promoção do uso da 
bicicleta. “Pretendemos que os nossos munícipes adquiram hábitos de mobilidade mais 
sustentáveis, e que passam pelo uso da bicicleta. Preparamo-nos para lançar a nova 
fase do projeto beÁgueda que, como há 7 anos, será novamente inovador e 
diferenciador.”

Ulisses Pereira quer mais 
investimento na investigação 
sobre stocks de sardinha. 

Ílhavo: Vivências da etnia cigana 
em análise num encontro de 
índole social. 

Esgueira: Bloco de Esquerda 
avança com queixa à Inspeção-
Geral das Finanças contra a...

Fórum Murtosa Ciclável acentua 
importância de projetos...

Murtosa: Primavera Ciclável 
marcado para dia 22 de...

Eduardo Feio em jantar palestra 
do Lions sobre...

Câmara de Ílhavo abre novo 
concurso para pista cicável...
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tempo à vida".

Taça Distrital: Beira-Mar em Fiães na meia final.

"Não há mágoas. Os ciclos de gestão são assim. Sou um quadro do 
SNS" - Aurélio Rodrigues.

Albergaria: Jobra promove espetáculo sobre União Europeia.

Ilda Figueiredo na UA para falar sobre o fim das armas nucleares.

Portugal!

Conferência Internacional de 
Ambiente em Lingua Portuguesa 

DECO - Alterações dos preços nas 
telecomunicações.

GAFeBikeLab

Família
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