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REGULAMENTO 
1. A iniciativa CERCIAG EM MOVIMENTO Virtual Race é uma iniciativa da CERCIAG em colaboração 

com a Câmara Municipal de Águeda, a realizar entre 16 e 22 de Setembro, no âmbito da Semana Europeia 

da Mobilidade que este ano tem como lema “Emissões Zero, Mobilidade para todos”; 

2. O objectivo principal desta iniciativa é promover uma mobilidade mais sustentável, social e cívica e 

proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para redescobrirem a sua cidade, vila ou aldeia, os seus 

habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável; 

3. A iniciativa visa desafiar os participantes a realizar uma caminhada, corrida ou um percurso de bicicleta, 

individualmente, em família ou em pequenos grupos, até uma distância máxima de 15 km, podendo a prova 

ser realizada num dia, ou por etapas ao longo da semana (16 a 22 de Setembro); 

4. Todos os interessados poderão participar. Para tal, terão de se inscrever através do email 

inscricoes.cm@cerciag.pt, enviando as seguinte informações: Nome completo do(s) participante(s); 

Tamanho da(s) Tshirt(s) (Tamanhos disponíveis: S, M, L, XL). A inscrição só será válida após a recepção 

de um email de confirmação, por parte da organização, no espaço de 48 horas;  

5. A inscrição na iniciativa tem um custo de 7 “races”/pessoa e inclui um kit de participação (T-shirt 

personalizada, máscara personalizada e panfleto informativo sobre o evento CERCIAG EM MOVIMENTO e 

a SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE; 

6. As inscrições decorrem até 11 de Setembro e o levantamento de Kits decorrerá num espaço a definir 

pela organização, de 14 a 16 de Setembro;  

7. Escolha a modalidade (Caminhada, corrida ou bicicleta) e o percurso (distância máxima de 15 km); 
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REGULAMENTO 
8. Realize e monitorize a sua prova através de aplicação de telemóvel/smartwacth (Strava, Adidas 

Running, Nike Run Club ou outra); 

9. Partilhe nas suas redes sociais fotografias e/ou vídeos da prova com a hashtag #cerciagvirtualrace; 

10.  Envie o printscreen do percurso efectuado para cerciagvirtualrace@cerciag.pt, com identificação do 

número(s) de inscrição e nome(s) do(s) participante(s); 

11.  No(s) dia(s) em que os participantes realizarem as suas provas, terão obrigatoriamente de usar o 

material fornecido no kit (no caso de participar em grupo devem utilizar a máscara comunitária da iniciativa); 

12.  Através de sorteio serão seleccionados 3 participantes que tenham enviado printscreen da aplicação 

com a realização da sua prova; 

13. O resultado do sorteio será divulgado na página oficial do evento em data a definir posteriormente; 

14.  O desenvolvimento da prova de cada participante terá obrigatoriamente que respeitar as regras de 

distanciamento social e de segurança impostas pela Direcção-Geral da Saúde. Qualquer indício do não 

cumprimento deste ponto implica a imediata desqualificação; 

15.  A CERCIAG e os seus parceiros não são responsáveis por eventuais incidentes que ocorram durante a 

realização da prova. 
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