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A academia a pedalar

Instituições de Ensino Superior Aderentes

Projeto U-bike Portugal
 Alinhado com o programa do Portugal
2020 e cofinanciado em 85% pelo PO
SEUR, é coordenado pelo IMT, I.P..
 Envolve 15 Instituições de Ensino
Superior.
 Investimento total: €6.059.027,90.
 Comparticipação pelo Fundo de Coesão:
€4.773.675,88.
 Visa concretizar estratégias de promoção
da utilização da bicicleta, enquanto meio
eficiente para a mobilidade urbana.
 Pretende fomentar o hábito de utilização
de bicicletas elétricas e convencionais no
seio das comunidades académicas, a
alugar por semestres ou anos letivos.

1.ª Entrega de Bicicletas – IP Bragança

 Objetivos:
O Instituto Politécnico de Bragança, em cerimónia que decorreu no dia 16 de

 3.234 utilizadores de bicicletas;

março, procedeu à entrega de bicicletas a membros da sua comunidade

 2.412.141 km percorridos;

académica, o que constituiu a primeira entrega de bicicletas efetuada no
âmbito do Projeto U-bike Portugal.

 Poupança de 166,34 toneladas
equivalentes de petróleo;

-

 Redução de 505 toneladas
equivalentes de CO2.

A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e do

Teve início formal com a Cerimónia de
Assinatura dos Termos de Aceitação,
que decorreu em 16 de setembro de
2016, na Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro.

candidatos. Na mesa de honra estiveram também presentes o Presidente do

Ambiente que, simbolicamente, entregou as bicicletas aos 10 primeiros
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o Vice-Presidente do Município de
Bragança, o Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Bragança e a
Comandante da Esquadra de Trânsito da PSP de Bragança.

Links:
Sites:

u-bike.pt
ubike.ipleiria.pt
ubike.uevora.pt
ubike.ubi.pt
uaubike.web.ua.pt
ipbike.ipb.pt
cdup.up.pt/ubike
ubike.utad.pt

Nota: Constituição da mesa de honra: Secretário de Estado Adjunto e do
Ambiente; Presidente do Instituto da Mobilidade e Transportes; Presidente do
Município de Bragança; Vice-Presidente do IPB em representação do Presidente
do IPB (ausente no estrangeiro)
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Comissão de Acompanhamento Nacional

16.março.2018
Espaço da Bicicleta – U Aveiro
Inauguração do Espaço da Bicicleta, local de
reparação de bicicletas e de incentivo aos
atuais e potenciais utilizadores, de troca de
conhecimentos sobre mobilidade urbana
sustentável e casa do projecto uaubike.pt.

17.novembro e 25.outubro.2017
“UauBike Talks” – U Aveiro
Nas conversas ao almoço na UA sobre
bicicletas conversou-se com Miguel Barroso,
autor de "O Livro da Bicicleta", e Ana Sousa
Pereira, da Casa da Bicicultura.

20.outubro.2017
Prémio de jornalismo da Comissão
Europeia”
Serenela Moreira, aluna da Universidade Nova
de Lisboa – FCSH, venceu prémio de
jornalismo da Comissão Europeia com artigo
sobre o Projeto U-bike Portugal.

10.outubro.2017
“Sessão de lançamento do Projeto Ubike Portugal” – no ISCTE-IUL
Sessão realizada em parceria com a
Universidade Nova de Lisboa, o Instituto
Superior Técnico e o Instituto Politécnico do
Cávado e Ave.

No dia 24 de novembro de 2017 decorreu a primeira Reunião da Comissão de
Acompanhamento Nacional do Projeto U-bike Portugal (CAN), na Sala de Atos
dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Leiria.
A CAN, que tem como missão acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos
do Projeto e avaliar a sua implementação a nível nacional, integra as seguintes
entidades: DGT; DGEG; DGES; DGS; CRUP; CCISP; ANMP; PO SEUR; PSP;
GNR; ANSR; IPDJ; IMT,I.P..

Reuniões de Troca de Experiências
Ao longo da execução do Projeto realizaram-se quatro Reuniões de Troca de
Experiências entre as Instituições de Ensino Superior:


Em outubro de 2016, na Universidade do Minho – Braga;



Em novembro de 2016, na Universidade de Aveiro – Aveiro;



Em abril de 2017, no ISCTE-IUL – Lisboa;



Em setembro de 2017, no IMT,I.P. – Lisboa.

03.maio.2017
“U-bike chega mais longe - Sessão de
esclarecimento” – na FEUP
Sessão organizada pelo Centro de Desporto da
Universidade do Porto em colaboração com a
Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto.

02.maio.2017
"Academia a Pedalar - Desafios e
Oportunidades" – na UNL
Evento promovido pela Universidade Nova de
Lisboa em parceria com o Instituto Superior das
Ciências do Trabalho e Economia e o Instituto
Superior Técnico.

Workshop de Segurança
No dia 7 de dezembro de 2017 realizou-se um Workshop de Segurança no
auditório da sede do IMT, I. P., em Lisboa.
Com o objetivo de sensibilizar os futuros utilizadores das bicicletas na área da
segurança previamente à sua disponibilização às comunidades académicas,
cerca de trinta representantes das Instituições de Ensino Superior receberam
formação ministrada pela ANSR, PSP e IMT, habilitando-os a transmiti-la a
todos os interessados em aderir ao Projeto.

Links
facebook:

facebook.com/ubikeipleiria
facebook.com/uaubike.pt
facebook.com/ipbike.ipb.pt
facebook.com/DesportoU.Porto
facebook.com/U.Bike.utad.pt
Instagran:

instagram.com/uaubike
instagram.com/ipbike.ipb.pt
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