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• “Nasceu” em Janeiro de 2013 na 1ª edição do Improve Coimbra, 
a fundadora foi a Inês Frade

• Mote: “Promover a mobilidade ciclável como alternativa ao 
transporte motorizado na cidade de Coimbra”

• Um fim de semana mensal para resolver os problemas de Coimbra

• “O que falta em Coimbra?” - oquefaltaemcoimbra.pt

• Movimento apartidário

improvecoimbra.org



pedal.madeincoimbra.org

facebook.com/coimbrapedal



Cicloficinas
• Depois de algumas pontuais, começaram de modo regular em Setembro de 

2014;

• Foram sendo realizadas de forma regular 1x por mês (excepto Dez., Jan. e Ago.)



Cicloficinas – nos media
• O jornal Diário de Coimbra sempre incluiu as cicloficinas na sua “agenda”

• Fez uma peça sobre as cicloficinas

• Saíu também uma peça no programa da ESEC na RTP2



Contacto com a Câmara Municipal de Coimbra (Nov. 2014)

• Reunião informal com a Divisão de Estudos e Projetos, Departamento de Obras 
Municipais da CMC (contacto que partiu deles!)

• Colocamos alguns pontos para reflexão:
– Estacionamentos para bicicletas (locais e design);

– Percursos cicláveis;

– vias Bus + Bici;

– sinalização “Excepto Velocípedes”;

– bicicletas no elevador do Mercado;



Rede de estacionamentos proposta à CMC
• Fizemos no blog e facebook um pedido às pessoas para sugerirem locais para 

instalar estacionamentos de bicicleta

• Recolhemos as sugestões, elaborámos um mapa e um documento e 
apresentámos à CMC e Juntas de Freguesia.



Alargamento do tabuleiro inferior da Ponte Açude 
• Intervenção sem averiguação real de alternativas 

• Proposta inicial a rondar os 300 mil euros

• Demos a nossa opinião contra a intervenção (despesismo 
público?)

• Fomos chamados para dar a nossa opinião no Público

• Fim de 2016: a obra foi financiada e adjudicada por mais de 
600 mil euros



Entrar em Contacto com quem anda de bicicleta
• Pequeno flyer para colocar nas bicicletas que vamos vendo na rua! 



pedal.madeincoimbra.org
coimbrapedal@gmail.com


