
BIKE TALK Challenge N2

Objetivos :
Reunir pessoas e entidades para falar sobre 
a utilização das E-CARGO bike quer num 
ambiente de cicloturismo quer como meio de 
transporte urbano.

Data : 12 de Dezembro de 2019
Horário : 18h00 às 20h00

Local : Mercado de Santa Clara em Lisboa

Oradores:
Cédric Lecler Sócio da E-bikelovers e moderador do evento
João Paulo Felix Participação confirmada.O atleta João Paulo Felix irá 

descrever como desafiou o Challenge N2, quais foram 
os obstáculos encontrados e pontos fortes da viagem e 
do material

Alexandre Azevedo Participação confirmada. Alexandre é um cliente da 
Riese & Muller que utiliza a Cargo Bike todos os dias de 
casa para o trabalho deixando as duas filhas na escola 
entre os dois. Irá partilhar o seu testemunho

CML Participação confirmada. O membro do departamento de
mobilidade urbana da CML irá descrever quais são as 
ações realizadas e projetadas para desenvolver a 
utilização dos Cargos Bike dentro da cidade de Lisboa 
no âmbito do CCCB

MUBI Convite realizado.Tema a definir e participação a 
confirmar

FPCUB Convite realizado.Tema a definir e participação a 
confirmar

Riese & Muller (Ulrich Muller?) Participação confirmada. Um membro executivo da 
marca alemã Riese & Muller, parceiro patrocinador do 
projeto Challenge N2 irá explicar quais são as novas 
tendências do mercado em relação as utilizações dos 
Cargo bike e quais são tecnicamente as vantagens das 
E-cargo Bike da Riese & Muller

Associação dos Municipios da N2 AMREN2 Convite realizado .Tema a definir e participação a 
confirmar

Outro : Test-ride para os interessados de E-cargo bike entre as 
15h e as 18h00 junto ao Mercado de Santa Clara
Exposição de fotografias do evento Challenge N2 e de 
EcargoBikes da R&M dentro do mercado

Tempo de cada intervenção : Max. 15 mn – Total : 1h45

Língua : Português ou inglês


