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A academia a pedalar

Entrega de Bicicletas – IP Leiria

Entidades aderentes
Por decisão da Comissão Diretiva do PO
SEUR, datada de 23 de abril de 2018,
foram aceites os pedidos de desistência
das operações lideradas pelo ISCTE-IUL
e pela Universidade do Minho, reduzindo
assim para 13 o número de Instituições de
Ensino Superior envolvidas no Projeto.

Links:

A segunda sessão de entrega de bicicletas realizada no âmbito do Projeto U-bike
Portugal decorreu no dia 4 de junho de 2018, dia em que o Instituto Politécnico

Sites:
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de Leiria procedeu à entrega de um primeiro lote de bicicletas a membros da sua
comunidade académica.
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facebook:
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Foram entregues bicicletas nas cidades de Leiria, Marinha Grande, Caldas da
Rainha e Peniche.

facebook.com/U.Bike.utad.pt
Instagran:
instagram.com/uaubike
instagram.com/ipbike.ipb.pt

A cerimónia realizada na ESTG e ESS - Leiria contou com a presença dos
Presidentes do Instituto Politécnico de Leiria, Câmara Municipal de Leiria,
Comissão Diretiva do PO SEUR e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes,
que esteve também em representação do Secretário de Estado Adjunto e do
Ambiente.

Projeto U-bike Portugal
- Coordenação: IMT, I.P.
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NOTÍCIAS
14.maio.2018
Reunião de Troca de Experiências

Entrega de Bicicletas – U Évora
No dia 14 de junho de 2018, a Universidade de Évora entregou aos membros da
sua comunidade académica o primeiro lote das 500 bicicletas (200 elétricas e
300 convencionais) adquiridas no âmbito do Projeto U-bike Portugal, o que

A 5.ª reunião de troca de experiências entre
Instituições de Ensino Superior aderentes ao
Projeto U-bike Portugal realizou-se no dia 14
de maio de 2018, no auditório da sede do
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

constituiu a terceira sessão de entrega de bicicletas realizada no âmbito do
Projeto U-bike Portugal.

A reunião teve por objetivos fazer o ponto de
situação das operações locais, abordar o
encerramento das operações lideradas pelo
ISCTE-IUL e U Minho, a reprogramação do
Projeto U-bike Portugal e a monitorização dos
dados recolhidos, para além de outros
assuntos.

11.maio.2018
Segunda revisão do Regulamento
Geral
O Regulamento Geral do Projeto U-bike
Portugal estabelece as regras a seguir pelos
aderentes ao Projeto, garantindo a coerência
das
operações
a
nível
nacional.
A segunda revisão deste Regulamento,
refletida no Artigo 9.º, de acordo com a
deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I.P.,
de 11 de maio de 2018, torna claro que as
especificações
técnicas das
bicicletas
constantes do Regulamento deverão ser
consideradas como indicativas e não como
obrigatória.

A sessão de abertura da cerimónia realizada no Colégio do Espírito Santo, para
além da Reitora da Universidade de Évora, contou com a presença do Ministro
do Ambiente, do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, do Presidente da
Câmara Municipal de Évora, do Presidente do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes e da Presidente de Associação Académica da Universidade de
Évora.

Desde 2017
Estatística do Site u-bike.pt
Fontes de Referência

Seguiu-se à sessão de abertura uma mesa redonda e a entrega simbólica de
bicicletas a membros da comunidade académica que fizeram uma visita guiada
à Cidade de Évora.
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