Empresa promove a bicicleta como meio de transporte quotidiano
Por uma maior qualidade de vida. Para servir quem quer fazer parte da solução e assim
minimizar os problemas da sociedade actual: a obesidade e as doenças associadas ao
sedentarismo, as alterações climáticas e a poluição atmosférica, o caos no trânsito e a
sobreocupação do espaço público pelo automóvel, a sinistralidade rodoviária.
A Cenas a Pedal é uma empresa vocacionada para as soluções de mobilidade sustentável e de
lazer activo, e foi fundada no final de 2006 com o objectivo de contribuir para colmatar as enormes lacunas
do mercado português na área das bicicletas utilitárias. Sedeada em Oeiras, importa e vende produtos
diferentes e inovadores, sob o lema: mobilidade, diversão, estilo.
Ao primeiro e emblemático produto comercializado pela empresa, a bicicleta dobrável Mobiky Genius,
juntaramse os karts KMX, e posteriormente uma série de acessórios como as malas Zwei, a buzina
Airzound, o kit FreeRadical, um “reboque sem engate”, da Xtracycle, as RainMates, uma protecção contra a
chuva, espelhos retrovisores, etc.
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Desde o início de 2007 que disponibiliza um serviço de aluguer de equipamento e animação de
eventos com uma frota de karts a pedal. Em meados de 2008
começou a oferecer também serviços qualificados de formação em
condução e mecânica e é, neste âmbito, parceira do Município de
Aveiro no projecto europeu LIFE CYCLE, e embaixadora do mesmo.
A Cenas a Pedal oferece ainda serviços de consultoria especializada na área das infraestruturas para
bicicletas e serviços para os seus utilizadores.

Paralelamente à empresa, a Cenas a Pedal produz um blog de referência sobre mobilidade
sustentável baseada na bicicleta: notícias, políticas, eventos culturais e desportivos, produtos, iniciativas e
movimentos, urbanismo, indústria, ambiente, e tudo o que tenha a ver com 'cenas a pedal' e mobilidade.
A empresa tem participado em diversos eventos públicos desde a sua criação, com vista à divulgação
da mesma e à promoção da sua missão, e tem tido eco nos media, na imprensa, na televisão e na web.
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