
 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 
 

 

 
 
 
 
 

1 # 2 

 

Largo do Município – Apartado 19  -  3781-909 Anadia  |  nif: 501 294 163 

tel: +351 231 510 730  |  fax: +351 231 510 739  |  e-mail: geral@cm-anadia.pt  
www.cm-anadia.pt    |    www.facebook.com/municipioanadia/ 

comunicacao.cmanadia@gmail.com 

 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA E ABIMOTA JUNTOS NA PROMOÇÃO DA BICICLETA 
 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião do passado dia 16 de outubro, a 

celebração de uma parceria com a ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, 

Ferragens, Mobiliário e Afins, para a realização de um programa de visita por entidades estrangeiras, no 

âmbito da “Ação Promoção Bicicletas”. 

Uma comitiva constituída por importadores e jornalistas, oriundos de vários pontos do 

mundo, nomeadamente Ásia, América do Norte, Ilhas Britânicas e Europa Central, estará na região, 

entre os dias 26 e 29 de novembro, para cumprir um vasto programa de atividades. Este contempla 

visitas a várias empresas ligadas ao setor das duas rodas, tendo como objetivo dar a conhecer o que de 

melhor se faz neste “cluster”. Está igualmente prevista a deslocação a algumas infraestruturas 

desportivas ligadas à modalidade do ciclismo, como o Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, em 

Sangalhos, do qual fazem parte o Velódromo Nacional e a Pista Olímpica de BMX, para além da Pista de 

XCO, esta na Curia. Ainda neste âmbito, será realizada uma conferência sobre o “Estado da arte 

internacional do setor das bicicletas”, que terá lugar no dia 28 de novembro, no auditório do CAR 

Anadia. 

 Para colaborar nesta iniciativa, o Município de Anadia disponibilizou uma verba de 1.500 

euros, bem como apoio logístico. Recorde-se que a autarquia tem vindo a fazer um forte investimento 

na promoção da bicicleta e do ciclismo, tendo as novas pistas de BMX e de XCO, inauguradas em julho 

último, contribuído para reforçar o conjunto de equipamentos e infraestruturas afetos ao CAR Anadia. 

Esta aposta já deu, entretanto, os seus frutos, com a atribuição ao CAR Anadia, pela União Ciclista 

Internacional (UCI), do estatuto de Centro Continental do Centro Mundial de Ciclismo da UCI, único na 

Europa, o que veio reforçar o desígnio de Anadia se afirmar como Município do Desporto. 

Por outro lado, a autarquia tem vindo a dedicar especial atenção ao desenvolvimento 

económico e sustentável do concelho, assumindo um papel ativo na promoção do empreendedorismo, 

no apoio às empresas, e no reforço da captação de investimento e projetos de grande relevância e 

interesse para o concelho de Anadia. 

http://www.cm-anadia.pt/
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De realçar ainda que uma das linhas estratégicas definidas pela maioria MIAP do executivo 

municipal para o presente mandato, nos domínios da inovação, empreendedorismo e desenvolvimento 

económico, passa pela valorização dos “clusters” da região em diversas áreas, nomeadamente a da 

indústria das duas rodas. 
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