PROJETO CIEO – PEDAL “CICLOTURISMO – TAVIRA”
Realiza-se, hoje, dia 14 de junho, a reunião de abertura do projeto do CIEO Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações da Universidade do
Algarve e da PEDAL - Plataforma de Empresas para o Desenvolvimento do
Algarve, orientado para o desenvolvimento do cicloturismo no concelho de
Tavira.
O Município de Tavira tem nas suas prioridades o estabelecimento do ciclismo
e cicloturismo como peças chave do desenvolvimento na vertente desportiva,
económica e lúdica, potenciando a atratividade turística que este segmento
pode e deve ter, na afirmação do seu potencial como elemento diferenciador e
potenciador de criação de valor e postos de trabalho.
A esta prioridade não é alheio o facto de aqui estar sedeada a equipa do Clube
Ciclismo de Tavira, vencedora das últimas quatro Voltas a Portugal em
Bicicleta e detentora de um impressionante palmarés, para além de ser a
equipa profissional mais antiga do pelotão mundial. Fatores como a
preocupação pela qualidade de vida e pela prossecução de estilos de vida
saudáveis para a população, a existência de um número significativo de
associações e praticantes destas atividades e o seu enorme potencial para o
concelho, em termos turísticos, constituem outros tantos polos de interesse a
explorar. Assim, torna-se necessário planear soluções que aproveitem este
enorme potencial e desenvolver um conjunto de atividades que estruturem a
oferta que acreditamos possuir e queremos concretizar.
A reunião destina-se, assim, a estabelecer as linhas principais da forma como
pode ser assegurado o desenvolvimento do cicloturismo no Concelho de
Tavira. Esta questão reunirá especialistas de várias áreas do conhecimento,
com ligação ao problema, com a finalidade de desenvolver um projeto que
aproveite às várias partes envolvidas.
Sob a coordenação do Município de Tavira, esta iniciativa decorre da atividade
de colaboração universidade-empresas, visando o desenvolvimento regional, a
partir de problemas levantados pelas instituições e empresas e juntando
equipas de especialistas para a construção de projetos de solução.
Para além do CIEO, conta com a colaboração da APGICO - Associação
Portuguesa de Criatividade e Inovação, responsável pela metodologia de
construção do projecto, e envolvendo igualmente a AMAL- Comunidade
Intermunicipal do Algarve, a Associação de Turismo do Algarve, o Clube de
Ciclismo de Tavira, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve, a Federação Portuguesa de Ciclismo, a Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, o Instituto de Emprego e Formação

Profissional, o Instituto Português do Desporto e Juventude e a Entidade
Regional de Turismo do Algarve e a Escola Secundária de Tavira, bem como
as empresas do grupo Pedras d’el Rei, Megasport e Raiz- Gabinete de
Engenharia de Tavira.

Tavira, 14 de junho de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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