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A academia a pedalar
Coordenação do IMT, I.P.
A Autoridade de Gestão do POSEUR no
decorrer do ano de 2018, aceitou a
reprogramação

temporal

das

várias

operações, tendo indicado as datas limites
de 30 de junho de 2019 para recolha dos
dados de utilização, e a

conclusão das

respetivas operações do Projeto U-bike
Portugal até 31 de dezembro do ano de
2019.

Comissão de Acompanhamento Nacional
No dia 10 de dezembro de 2019 decorreu a terceira Reunião da Comissão de
Acompanhamento Nacional do Projeto U-bike Portugal (CAN), no edifício do
Ministério das Infraestruturas e Habitação, na Avenida Barbosa du Bocage, em
Lisboa.
Na reunião, presidida pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMT, I.P., Dr.
Eduardo Feio, estiveram presentes o Professor Doutor João Queiroz, Diretor-Geral
do Ensino Superior (DGES), o Dr. José Guedes, vogal do Conselho Diretivo do
Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficácia no Uso de Recursos
(POSEUR), representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP), da Polícia de Segurança Pública (PSP), da Guarda Nacional Republicana
(GNR), da Direção-Geral do Território (DGT), da Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG), da Direção-Geral de Saúde (DGS), do Conselho Coordenador
dos Institutos Politécnicos (CCISP), da Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária (ANSR), do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), e
representantes de 10 Instituições de Ensino Superior aderentes ao Projeto.

Considerando a data da conclusão do
projeto e tendo em conta, que durante o
decorrer

do

vicissitudes

ano

de

alheias

2019,
à

surgiram

vontade

das

Instituições de Ensino Superior (IES), que
não

permitiram

monitorização,

o

uma

adequada

IMT,I.P.

enquanto

coordenador do projeto, encontra-se a
promover as necessárias diligências, para
que e no seguimento de uma reunião com
o POSEUR, na qualidade de Autoridade
de

Gestão,

seja

definida

uma

nova

reprogramação temporal e financeira, esta
última nas situações necessárias,

das

várias operações aderentes ao projeto, a
submeter na Plataforma do Balcão Único.

No âmbito do acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos do Projeto, foi
apresentado o Relatório de Monitorização e Avaliação Anual do ano de 2018, do
Projeto U-bike Portugal, pelo Eng.º Nuno Soares Ribeiro, em representação da
empresa VTM, Consultores, Lda, que terminou a sua apresentação, com um
incentivo a todos os intervenientes neste Projeto, salientado que face aos
resultados obtidos, o projeto é globalmente positivo, sendo expectável que os
objetivos e as metas sejam alcançados, embora com atrasos relativamente aos
prazos/datas, inicialmente previstos.
O Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes agradeceu a presença
das entidades representadas e exprimiu reconhecimento pela atenção que têm
dedicado ao Projeto.
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U-Bike Portugal
Relatório de Monitorização e Avaliação
O Plano de Monitorização do Projeto U-bike Portugal, prevê que as Instituições de
Ensino Superior (IES) aderentes e responsáveis pela implementação das operações
locais, elaborem um Relatório de Monitorização e Avaliação das Operações,
semestralmente, dando conta do progresso das ações empreendidas e dos
resultados alcançados e das causas de eventuais dificuldades e desvios.
Estes relatórios, permitem aferir o comportamento dos indicadores de realização
física e financeira e de resultado.
As IES elaboraram ainda um Relatório de Avaliação Anual das respetivas
Operações, abordando as seguintes vertentes: apreciação dos resultados e efeitos
da Operação face aos objetivos, metas e resultados esperados; análise da eficiência
operativa; análise da sustentabilidade financeira e durabilidade dos resultados da
Operação; formulação de recomendações a ter em conta na preparação de
eventuais novas intervenções com características semelhantes.
Após receção dos relatórios elaborados pelas IES, o IMT, I.P., elaborou os Relatórios
de Monitorização e Avaliação (semestrais e anual) do Projeto, demonstrando os
resultados e o impacto do Projeto a nível nacional.

Análise Global do ano 2018
No âmbito da coordenação nacional o IMT, I.P. elaborou o Relatório de
Monitorização e Avaliação, referente ao ano de 2018, com base nos dados
produzidos durante o período compreendido entre março e dezembro e reportados
pelas Instituições de Ensino Superior (IES), no 1.º trimestre do ano de 2019.
Apresenta-se a análise global do projeto:
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