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U-BIKE Portugal

INTRODUÇÃO
O Projeto U-Bike Portugal é uma medida do Ministério do Ambiente e da Transição
Energética, tem enquadramento nos documentos de programação do Portugal
2020, em particular no Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos (PO SEUR), de onde decorre oportunidades de financiamento através
dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento), sendo cofinanciado em
85% pelo PO SEUR, e coordenado pelo IMT, I.P.
Este projeto visa promover a mobilidade suave, em particular o uso da bicicleta, em
comunidades académicas das instituições públicas de ensino superior (IES) aderentes.
Com início em 16 setembro de 2016, data em que foram assinados os termos de aceitação entre o PO SEUR e cada uma das 15 IES aderentes ao Projeto, o prazo máximo
de execução do Projeto previsto era de 24 meses, terminando em setembro de 2018.
Mediante reprogramação do Projeto, o PO SEUR alargou o prazo de conclusão das
operações até 31 de dezembro de 2019, devendo os dados de utilização das bicicletas
ser recolhidos até 30 de junho de 2019.
Tendo começado por ser 15 as IES aderentes ao Projeto, foram aceites três pedidos de
desistência (Universidade do Minho, ISCTE-IUL e Universidade Nova de Lisboa) pela
Comissão Diretiva do PO SEUR, ficando o número de IES reduzido a 12.
Alinhado com as estratégias definidas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência
Energética (PNAEE) 2013-2016, as medidas do Compromisso para o Crescimento
Verde e a ação «Promoção do “Guia para elaboração de Planos de Mobilidade de
Empresas e Polos (Geradores e atractores de deslocações), IMT, 2011” junto destas
instituições, contribuindo para a promoção de opções mais sustentáveis de deslocação», o Projeto enquadra-se nos documentos de programação do Portugal 2020,
concretamente no PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos.
O investimento total do Projeto, considerando as 15 IES, ascendia a €6.059.027,90.
Deste valor, €5.616.089,28 correspondiam a investimento elegível, sendo o valor da
comparticipação pelo Fundo de Coesão de €4.773.675,88 (85% do investimento
elegível). A parte do investimento total que o IMT, I.P. se comprometia a assegurar
era de €414.947,00. Com a desistência das 3 IES, os valores referidos passaram,
respetivamente, a €4.713.510,00, €4.359.439,00, €3.705.524,00 e €329.947,00.
O Projeto, com 12 IES, envolve 2.474 bicicletas (1.732 elétricas e 742 convencionais),
a serem adquiridas pelas instituições de ensino superior e atribuídas às respetivas
comunidades académicas. A atribuição de bicicletas aos membros das comunidades
académicas é feita com base em normas definidas por cada IES, em cumprimento
do Regulamento Geral do Projeto U-bike Portugal, e visa a utilização de longa duração, por semestre ou por ano, por forma a criar hábitos de utilização deste modo de
transporte. Através da utilização das 2.474 bicicletas, elétricas e convencionais, a adquirir pelas 12 IES no âmbito do Projeto, prevê-se que sejam percorridos anualmente
1.845.280 km, correspondendo a esta distância uma poupança de 127,25 toneladas
equivalentes de petróleo e, consequentemente, uma redução de 386,32 toneladas
equivalentes de CO 2 .

U-BIKE Portugal
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Universidade de Aveiro
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 15 765
-Alunos: 13 675
-Docentes: 970
-Não docentes: 1 120
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 239
- Elétricas: 97
- Convencionais: 142
O UAUbike, é o projeto da Universidade de Aveiro, que
inserido no U-Bike Portugal, visa promover a mobilidade suave, com enfoque na bicicleta.
142 bicicletas convencionais e 97 bicicletas elétricas vão
ser cedidas a toda a comunidade académica, através
de um regime gratuito e de longa-duração, de forma
a contribuir para a criação de hábitos regulares de utilização deste meio de transporte, assim como à promoção da eficiência energética e da racionalização dos
consumos.

Investimento total aprovado: 308 326€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros):
website: http://uaubike.web.ua.pt/pt
email: uaubike@ua.pt
facebook: https://www.facebook.com/uaubike.pt/
instragram: https://www.instagram.com/uaubike/
O UAUbike é o culminar de uma série de atividades
no âmbito da mobilidade ciclável que têm vindo a ser
desenvolvidas na instituição e permitirá a efetiva implementação das seguintes linhas de ação:
Cedência de bicicletas à comunidade académica através de um regime de longa-duração;
Implementação de condições infraestruturais adequadas nos campi (especialmente no que diz respeito aos
estacionamentos seguros);
Dinamização de iniciativas de promoção do uso da
bicicleta;
Criação condições para o desenvolvimento de novos
produtos e serviços ligados à bicicleta e à mobilidade
ciclável que usem os campi como espaço de experimentação;
Estímulo à criação de serviços de apoio aos ciclistas;
Introdução da ciclo-logística para entrega de correio e
pequenos volumes entre edifícios do campus.
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Universidade da Beira Interior
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 9 059
- Alunos: 8 060
- Docentes: 734
- Não docentes: 265
Nº de bicicletas envolvidas no Projeto: 100
- Elétricas: 100
- Convencionais: 0
A Cerimónia de Lançamento do Projeto U-Bike Operação
Universidade da Beira Interior (UBI) realizou-se no passado dia 23 de julho, com a presença do Reitor da Universidade da Beira Interior, António Fidalgo, do Secretário de
Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, do
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e
dos Transportes, Luís Pimenta, e do Vogal Executivo da
Comissão Diretiva do PO SEUR (Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), Dr.
José Guedes.
Neste momento, o referido projeto encontra-se na sua
fase inicial de implementação já com as 100 bicicletas
elétricas adquiridas por esta instituição das quais 50
foram atribuídas em outubro. No âmbito deste projeto,
alunos, docentes, funcionários, investigadores e outros
colaboradores da UBI podem inscrever-se para utilizar
as bicicletas elétricas nas suas deslocações diárias em
http://ubike.ubi.pt/#register.

Investimento total aprovado: 372 356€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros):
websites: https://www.u-bike.pt/
http://ubike.ubi.pt/
facebook: https://pt-pt.facebook.com/pages/category/
College---University/U-Bike-UBI-782002891979480/
email: ubike@ubi.pt

A atribuição das bicicletas elétricas é um procedimento bastante simples, baseado na média de quilómetros
diários efetuados pelos proponentes, conforme indicado
no formulário de pré-adesão, e visando uma atribuição
proporcional pelos diferentes grupos da UBI: 75% alunos,
10% docentes, 10% funcionários e 5% investigadores e
outros colaboradores, indo de encontro ao objetivo subjacente ao Projeto U-Bike Portugal de promoção da mobilidade suave, em particular, através da promoção do
uso da bicicleta e a consequente redução das emissões
de CO2. Mantendo-se na gestão do procedimento uma
política de simplicidade, as comunicações com os utilizadores e proponentes são efetuadas através de e-mail
tendo, inclusivamente, sido criado um correio eletrónico
para as comunicações no âmbito deste projeto.
Foi definido que os períodos para utilização de cada equipamento podem ser semestrais ou anuais.
A utilização do equipamento prevê os seguintes encargos: Cartão de dados - 10 €/semestre ou 15 €/ano;
Caução - 30 €/semestre ou 50 €/ano. A estes, acresce
ainda a obrigatoriedade de apresentação de um seguro
(responsabilidade civil e acidentes pessoais) para a circulação, contratualizado pelo próprio utilizador.
Os quilómetros percorridos por cada bicicleta são monitorizados por uma plataforma que permite uma atualização constante dos indicadores de resultados.
A comunicação do U-Bike Portugal Operação UBI tem
vindo a ser mais visível nos últimos meses. Exemplos
disso são os materiais de comunicação desenvolvidos
para sua ampla distribuição no início do ano letivo, a
publicidade ao projeto feita no jornal de maior tiragem
na região bem como a presença de equipamentos para
test-drive nos períodos de matrícula dos novos alunos e
na 4ª etapa da Volta ao Conhecimento integrada na 80ª
Volta a Portugal em Bicicleta.

U-BIKE Portugal
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Instituto Politécnico de Beja
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 2 785
- Alunos: 2 367
- Docentes: 281
- Não docentes: 137
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 200
- Elétricas: 80
- Convencionais: 120

Investimento total aprovado: 353 776€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto:
email: ubike@ipbeja.pt
website: https://laranja2016.wixsite.com/u-bike
facebook: https://www.facebook.com/Ubike_ipbeja-287967322053030/
twitter: https://twitter.com/Ubikeipbeja
instagram: https://www.instagram.com/ubike_ipbeja/
O Projeto U-Bike Portugal – IPBeja, desenvolvido no
âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), insere-se no
Objetivo Específico (OE) de “Apoio à implementação
de medidas de eficiência energética e à racionalização
dos consumos nos transportes”, encontra-se em fase
absolutamente decisiva da sua implementação. Foram
adquiridas as 200 bicicletas previstas (80 elétricas e 120
convencionais), que serão prontamente disponibilizadas para utilização (por períodos de longa duração – um
semestre a um ano letivo) pela comunidade académica
do IPBeja (alunos, docentes, funcionários e demais colaboradores), com base em normas pré-definidas pela
instituição, em cumprimento com o Regulamento Geral do Projeto U-Bike Portugal.
A par da aquisição dos diferentes equipamentos que
permitem dar corpo ao projeto (Bicicletas, equipamento
de segurança, infraestruturas de parqueamento e carregamento elétrico), procedeu-se à aquisição e desenvolvimento conjunto de uma plataforma informática
que viabilize o processo de monitorização das deslocações e respetiva georreferenciação das bicicletas.

A divulgação interna e externa do projeto é neste momento uma componente determinante de toda a estratégia definida, que teve o seu ponto alto na apresentação pública do projeto no dia 12 de novembro, com a
entrega de bicicletas. Na cerimónia estiveram presentes
o Presidente do Instituto Politécnico de Beja, João Paulo Trindade, o Presidente da Câmara Municipal de Beja,
Paulo Arsénio, o Presidente do Instituto da Mobilidade
e dos Transportes, Eduardo Feio, o representante do
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Miguel Rasquinho, e o Presidente da Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, Tiago Silva.
Mas não menos importante são as ações de divulgação
e formação interna em implementação associada à
divulgação do projeto no Congresso internacional ScienCity - Fomento de la Cultura Científ ica, Tecnológica y de Innovación en Ciudades Inteligentes – Universidade de Huelva, Novembro 2018.
Associado ao principal objetivo estratégico do projeto –
“Promover hábitos regulares de mobilidade sustentável
na comunidade académica do Instituto Politécnico de
Beja”, assumimos como relevante o impacto do projeto sobre a melhoria dos hábitos de prática de atividade
física, e neste sentido desenvolvemos um programa de
avaliação e monitorização da atividade física e das alterações da perceção sobre do ambiente construído e sua
relação com o nível de atividade física realizado.
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Instituto Politécnico de Bragança
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 7 634
- Alunos: 6 725
- Docentes: 562
- Não docentes: 255
- Dirigentes: 8
- Investigadores: 9
- Bolseiros: 75
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 100
- Elétricas: 100
- Convencionais: 0
BRAGANÇA A PEDALAR
No dia 16 de março, o IP Bragança procedeu à entrega
de bicicletas a membros da sua comunidade académica.
A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente que, simbolicamente, entregou as bicicletas aos 10 primeiros candidatos. Na mesa
de honra estiveram também presentes o Presidente do
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.

Investimento total aprovado: 204 539€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros):
email: ipbike@ipb.pt
website: ipbike.ipb.pt
facebook: https://www.facebook.com/ipbike.ipb.pt/
instagram: https://www.instagram.com/ipbike.ipb.pt/
twitter: https://twitter.com/ipbike_ipb_pt
youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-5PKCb67NH-gYlido9GfTw
O IPBike faz parte do programa nacional U-Bike Portugal, coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, com o objetivo de melhorar o ambiente
urbano e a qualidade de vida, associada à utilização
das bicicletas em substituição de veículos motorizados.
São 12 as instituições de ensino superior em Portugal
envolvidas e o IPB foi a primeira instituição a lançar o
projeto. A ideia é que a comunidade académica troque
o automóvel pela IPBike, contribuindo assim para a melhoria da condição física, promoção do bem-estar e da
saúde do ambiente.
Autor: Ana Margarida Pinto

Desde março de 2018 que as IPBikes já circulam pela cidade de Bragança. 44 alunos e 56 funcionários já optaram
por deixar o carro em casa e fazer a viagem até ao Instituto Politécnico de Bragança (IPB) de bicicleta elétrica.
Os 100 utilizadores das IPBikes comprometem-se a fazer,
em média, 12,3 km por dia, e o período usual de aluguer
solicitado é de 8 meses. Com vista à boa conservação das
IPBikes e garantia de segurança na sua utilização, o IPB
assegura a contratualização de seguro de responsabilidade civil e prestação dos serviços de manutenção para
todas as bicicletas.
As 100 bicicletas elétricas disponibilizadas pelo IPB já
foram requisitadas, alunos, funcionários e investigadores
podem fazer a candidatura através do endereço ipbike.
ipb.pt. É aliás neste endereço que se podem consultar
todas as informações relativas ao projeto, incluindo os
dados estatísticos relativos à utilização das bicicletas. Até
este momento, as IPBikes já percorreram mais de 4500
km!

U-BIKE Portugal
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Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 4 578
- Alunos: 4 236
- Docentes: 282
- Não docentes: 60
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 130
- Elétricas: 65
- Convencionais: 65

Investimento total aprovado: 236 936€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros):
email: cabi@ipca.pt
site: http://www.ubike.ipca.pt/
facebook: https://www.facebook.com/cabi.ubike.ipca/

O Projeto U-Bike está alinhado com o Plano Estratégico
do IPCA, nomeadamente ao nível do seu Eixo Estratégico
VI, que assenta no Campus verde, saudável e seguro. O
IPCA pretende assumir-se como uma instituição promotora de comportamentos ambientalmente sustentáveis,
através da dinamização e sensibilização para a adoção de
hábitos mais saudáveis e amigos do ambiente.

As CABI serão atribuídas à Comunidade Académica com
base em normas definidas e vertidas no Regulamento
de Utilização de Bicicletas do IPCA no Âmbito do Projeto U-Bike Portugal, visando uma utilização de longa duração de forma a criar hábitos de mobilidade neste modo
de transporte, com benefícios ao nível do ambiente, da
saúde e da própria gestão do território.

A implementação do Projeto U-bike Portugal no IPCA
está, assim, perfeitamente enquadrado nestes objetivos
estratégicos, na medida em que ficará dotado com 130
bicicletas - 65 elétricas e 65 convencionais, denominadas
CABI, colocadas à disposição da comunidade académica
para as deslocações de e para o Campus do IPCA, prevendo-se que sejam realizados 42.000 kms/ano e atingida uma percentagem de 3% de poupança de energia
primária obtida através da transferência do transporte individual motorizado para o modo ciclável.

A atribuição de uma CABI é feita mediante a apresentação de uma candidatura disponibilizada em formato
digital no sítio da internet ou em plataforma eletrónica e a
seleção das candidaturas obedece aos seguintes critérios,
pela ordem enunciada:

O Projeto U-bike Portugal no IPCA está também a impulsionar a implementação de medidas facilitadoras do
modo ciclável, quer dentro do seu Campus, quer no território envolvente. O Campus do IPCA já está dotado de
vias cicláveis que atravessam toda a sua área e que permitem o acesso aos vários edifícios sem bloqueios e constrangimentos com os veículos motorizados. Aguarda-se
para breve a instalação de uma BICIbox que, para além de
permitir o parqueamento das bicicletas, disporá de equipamento de apoio à manutenção e reparação de bicicletas (oficina self-service) e serão, ainda, criadas zonas com
postos de amarração em outros locais do Campus.
O Município de Barcelos está já a trabalhar para a implementação de medidas complementares para a utilização
da bicicleta nesta cidade, estando previsto para breve a
criação de vias cicláveis, atualmente inexistentes na cidade, e a instalação de zonas de parqueamento em locais
estratégicos para a nossa Comunidade Académica (por
exemplo, junto da Estação de CP).
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1.º Atuais utilizadores de transporte individual motorizado;
2.º Número de quilómetros a realizar semanalmente, com
base na informação prestada no formulário de candidatura;
3.º Ordem de chegada das candidaturas.
O levantamento das bicicletas obriga à assinatura de um
termo de aceitação e ao pagamento de uma caução, destinada a garantir uma utilização responsável bem como o
cumprimento de todas as regras estipuladas no Regulamento, e da taxa relativa ao seguro.
Com a entrega das CABI é disponibilizado um KIT constituído pelos seguintes acessórios: material de reparação
de furo, um capacete, um colete refletor e cadeado de
segurança. Os utilizadores são responsáveis pelo bom
estado de funcionamento e conservação das bicicletas e
respetivos acessórios, devendo fazer um uso prudente e
adequado e respeitando as regras constantes no Código
da Estrada. Ao longo do período de utilização das CABI
haverá recolha de dados ao nível do número de quilómetros percorridos por cada utilizador, de forma a monitorizar a aferir as metas e compromissos assumidos no
âmbito deste projeto.
Frase promocional: IPCA com pedalada para a mobilidade sustentável.

U-BIKE Portugal

Universidade de Évora
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 9 580
- Alunos: 8 450
- Docentes: 650
- Não docentes: 480
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto:
- Elétricas: 200
- Convencionais: 300
“Tem sido uma experiência bastante positiva, tenho feito
mais exercício físico do que era habitual, tenho uma pegada ecológica mais pequena, uns quantos euros a mais na
carteira e em algumas situações tenho demorado menos
tempo a chegar aos locais. Considero o projeto muito interessante e bastante pertinente nos dias de hoje, em que
as questões do ambiente são muito preocupantes.”
Nelson Carrasco – Especialista dos Serviços de Informática

“Considero que se trata de um projeto muito interessante e que, apesar de alguns aspectos a corrigir, julgo
que temos que começar por algum lado, mas o resultado é muito positivo. Sem entrar em considerações sobre
os benefícios para o planeta, no que diz respeito à saúde
é francamente muito vantajoso, sobretudo para quem
desenvolve a sua atividade profissional, a maior parte
do tempo, sentado. Implica exercício diário contribuindo
para o bem-estar físico e psíquico.”
Maria Antónia Pereira – Chefe da Divisão de Apoio Técnico-administrativo da Escola de Ciências Sociais

U-BIKE Portugal

Investimento total aprovado: 550 132€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros) website: http://www.ubike.uevora.pt/

Começa-se por citar utilizadores, porque, no momento
em que o projeto U-Bike na Universidade de Évora está
a passar da fase-piloto à fase de plena implementação,
nada como dar voz a quem teve a coragem de alterar os
seus hábitos e passar a pedalar diariamente rumo a um
estilo de vida mais saudável e amigo do ambiente.
O projeto arrancou em Évora no dia 14 de junho de
2018, com a entrega aos membros da sua comunidade
académica do primeiro lote das 500 bicicletas (200 elétricas e 300 convencionais). 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.
Recolhido o feedback de quem participou na fase-piloto,
é agora altura de otimizar alguns aspectos dos equipamentos e de propor à cidade medidas de harmonização
ao nível da circulação de ciclistas na malha urbana.
O centro histórico de Évora, onde se situa a maioria dos
edifícios da Universidade, encontra-se classificado como
Património Mundial da UNESCO desde 1986, sendo desta forma marcado pelo seu urbanismo de características
medievais, numa cidade fundada em colina e de pavimento de calçada de pedra. Existem assim questões de
adaptabilidade da própria cidade a colmatar, mas crê-se
que este projeto terá uma grande capacidade mobilizadora no médio prazo, através da mimetização de hábitos
e provocará, por certo, mudanças comportamentais no
modo de viver e circular na cidade. Além de que, numa cidade com tais características, também a adoção da mobilidade suave contribuirá para amenizar impactos, através
da redução da circulação de veículos motorizados.
O projeto está prestes a entrar na fase de plena implementação, contando-se, neste momento, com 351 candidatos, dos quais 293 alunos e 58 funcionários (docentes,
não docentes, colaboradores e investigadores) correspondendo a 138 bicicletas convencionais e 213 elétricas.
Na Universidade de Évora, e depois dos testemunhos
positivos recolhidos, acreditamos que as UÉUBikes irão
contribuir de facto para a mudança de comportamentos rumo a uma sociedade mais sustentável, através da
poupança de energia e da redução das emissões de CO2,
constituindo ainda um estímulo à adoção de hábitos de
vida mais saudáveis.
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Instituto Politécnico de Leiria
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 13 200
- Alunos: 12 000
- Docentes: 900
- Não docentes: 300
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 220
- Elétricas: 220
- Convencionais: 0

Investimento total aprovado: 673 409€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros):
website: www.ubike.ipleiria.pt
facebook: www.facebook.com/UBikeIPLeiria/

Através da associação ao projeto U-Bike, o Politécnico de
Leiria pretende contribuir para alterar hábitos e comportamentos, favorecendo a redução da utilização do transporte individual motorizado, tornando os seus campi mais
atrativos e sustentáveis e valorizando as regiões onde se
situa, com a promoção de mobilidade mais amiga do ambiente. Neste sentido, e de forma a potenciar o seu impacto territorial, o projeto foi formalmente apoiado e está alinhado com os planos de mobilidade dos municípios onde
estão localizadas a escolas e infraestruturas científicas do
Politécnico de Leiria, nomeadamente de Leiria, Marinha
Grande, Caldas da Rainha e Peniche, bem como Alcobaça
e Óbidos, contando igualmente com o apoio formal das
agências regionais de energia, ENERDURA e Oeste Sustentável. U-Bike - Politécnico de Leiria “A pedalar para o
conhecimento e para a sustentabilidade”.
Pedro Costa – Responsável Técnico pela Operação

O Projeto U-Bike – Operação Politécnico de Leiria iniciou
a 4 de junho de 2018 com a distribuição das bicicletas
elétricas nas cidades de Leiria, Marinha Grande, Caldas
da Rainha e Peniche. A cerimónia de entrega 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.
Cinco meses depois o projeto já teve mais de 120 utilizadores que já percorreram 25.000km nas Regiões de Leiria e Oeste. Apesar do Projeto U-Bike Portugal ter regras
únicas que o diferenciam dos sistemas de bike sharing
tradicionais, os indicadores do projeto no Politécnico de
Leiria são muito positivos.
O sistema de partilha de bicicletas U-Bike é mais um fator
diferenciador, que promove e que aumenta a qualidade
de vida da comunidade académica e a competitividade
do Politécnico de Leiria. O projeto assenta num modelo
de sustentabilidade económica que durante pelo menos
6 anos não exige investimento da instituição.
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Universidade do Porto
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 37 858
- Alunos: 32 236
- Docentes: 4 029
- Não docentes: 1 593
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 265
- Elétricas: 220
- Convencionais: 45
No dia 9 de novembro de 2018 decorreu no Porto a
cerimónia de entrega de bicicletas, de lançamento da
operação PROJETO U-BIKE PORTUGAL - OPERAÇÃO
P.PORTO. Na cerimónia estiveram presentes o Reitor
da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, a
Pró-Reitora do Desporto e Qualidade de Vida, Joana Carvalho, o Vogal da Comissão Diretiva do POSEUR, José
Guedes, o Vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Luís Pimenta, o Secretário de
Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes e o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro
Matos Fernandes.
Para adquirir uma bicicleta o processo é relativamente
simples. São abertos períodos de candidaturas em que o
candidato preenche um formulário, que posteriormente
é analisado pelos responsáveis do Projeto na U.Porto. O candidato, após ver a sua candidatura aprovada,
é contactado pelo Centro de Desporto da U.Porto para
preencher todos os documentos necessários para o aluguer da bicicleta. Na Universidade do Porto o aluguer
da U-Bike é gratuito, os candidatos responsabilizam-se
apenas pelo pagamento do seguro, obrigatório para a
circulação. Para permanecerem com a U-Bike o total do
tempo atribuído na candidatura (6, 9 ou 12 meses), os
utilizadores deverão utilizar a mesma no seu dia-a-dia
académico, de forma a perfazer uma média diária de 7
km.

U-BIKE Portugal

Investimento total aprovado: 614 236€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros)
websites: https://www.u-bike.pt/
https://cdup.up.pt/ubike
email: ubike@cdup.up.pt

Todos os quilómetros são monitorizados por uma plataforma, desenvolvida especificamente para este efeito, que
permite uma atualização constante de todos os indicadores (número de quilómetros que cada participante realiza), cumprindo também uma função de segurança do
equipamento e do utilizador ao monitorizar todos os percursos que cada U-Bike realiza.
Desde o início deste ano letivo, o Projeto U-Bike na U.Porto
tem marcado presença em alguns eventos importantes,
como é o caso da Gala de Desporto e da Receção ao Novo
Estudante. Nesta última, que decorreu no dia 14 de setembro na Reitoria da Universidade do Porto, os novos estudantes tiveram a oportunidade de experimentar e colocar
todas as questões relativas às U-bikes.
Paralelamente, o mesmo tem sido amplamente divulgado em todos os serviços e unidades orgânicas da Universidade, com a distribuição do material promocional criado
para este Projeto.
Catarina Sampaio, Comunicação e Imagem no Centro de Desporto da Universidade do Porto
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Instituto Politécnico do Porto
População académica: 17 638
- Alunos: 16 259
- Docentes: 1 075
- Não docentes: 304

Investimento total aprovado: 462 149€

N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 200
- Elétricas: 200
- Convencionais: 0

Uma mobilidade sustentável é cada vez mais um desígnio
de quem gere as nossas cidades, sendo necessário encontrar formas atrativas de a promover.
As obrigações legais ao nível da redução de consumo de
energia, emissões de gases com efeito de estufa e poluentes atmosféricos e a necessidade da diminuição do
congestionamento das cidades, fazem com que se equacionem novas formas de atrair a população para modos
mais sustentáveis, alterando a repartição modal, nomeadamente pela redução do uso do automóvel, e simultaneamente melhorando a qualidade de vida dos cidadãos.
Neste enquadramento, pretende-se implementar o
projeto U-Bike nas instalações do Politécnico do Porto
(P.PORTO) no âmbito do projeto nacional de promoção
da mobilidade suave, com enfoque na bicicleta, em particular a elétrica, e incidindo numa primeira fase nas
camadas mais jovens da população, os universitários.
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Considerando o universo do P. Porto, a importância reside, essencialmente, em duas constatações:
i) os alunos universitários constituem um grupo chave
para uma aposta sustentável na alteração de hábitos
de deslocação, apresentando, uma maior sensibilidade
para a adesão a novas experiências;
ii) o P. PORTO e os seus Campus constituem polos fundamentais de geração e atração de viagens sendo responsáveis direta e indiretamente por muitas viagens e
mobilizando um conjunto significativo de população, o
que contribui para um efeito de escala do projeto.
As bicicletas serão atribuídas à comunidade académica, com base em normas definidas por regulamento
próprio e em cumprimento do Regulamento Geral do
projeto U-Bike Portugal, visando de forma preferencial
uma utilização de longa duração de forma a criar hábitos regulares de utilização deste modo de transporte.
Atualmente o projeto encontra-se em fase de procedimento concursal para a aquisição das bicicletas.

U-BIKE Portugal

Instituto Superior Técnico
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 12 954
- Alunos: 11 533
- Docentes: 763 (e mais 106 investigadores)
- Não docentes: 552
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 30
- Elétricas: 20
- Convencionais: 10

Investimento total aprovado: 45 862€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros)
facebook: https://www.facebook.com/ubikeportugal.
operacaotecnico/
instagram: https://www.instagram.com/campus_sustentavel_tecnico/

As bicicletas serão atribuídas por sorteio semestral a realizar no início de cada semestre letivo. A utilização ao
longo de um semestre será possível sempre que exista
um uso efetivo e comprovado da bicicleta. Este tipo de
utilização particular de longa duração tem como objetivo a criação de hábitos de recurso regular a este modo
de transporte como meio preferencial para as deslocações urbanas em Lisboa.

O projeto “U-bike Portugal - Operação Técnico” é embrionário de um programa mais alargado que o Instituto
Superior Técnico já se encontra a implementar centralmente, com várias ações na área da mobilidade, para
todos os utentes dos campi da escola, com uma forte
componente na promoção dos modos de transporte associados à mobilidade suave e à partilha.
Destina-se a promover a mobilidade suave através do incentivo à utilização da bicicleta como meio de transporte
preferencial no acesso quotidiano aos campi do Técnico, disponibilizando um conjunto de bicicletas clássicas
e elétricas à comunidade académica, maioritariamente
aos estudantes, por períodos de um semestre, procurando disseminar práticas de deslocação urbana mais sustentável.
No âmbito do projeto foi realizado um estudo completo
que envolveu a caracterização das condições de circulação e estacionamento de bicicletas dentro das instalações do Técnico e nas áreas circundantes aos campi e
residências universitárias do Instituto Superior Técnico.
Este estudo incluiu de forma pioneira uma avaliação à
mobilidade na comunidade académica, caracterizando
e contabilizando as várias opções e os modos de transporte utilizados pelos utentes dos campi do Técnico atualmente, inquirindo adicionalmente quais as tendências
futuras num contexto de melhoria das condições
oferecidas à utilização da bicicleta.

U-BIKE Portugal

O “U-bike Portugal – Operação Técnico” viabilizou a construção de novas zonas de parqueamentos reservadas
exclusivamente a bicicletas nos três campi do Técnico:
Alameda, Taguspark e no Centro Tecnológico e Nuclear
em Sacavém. Os parqueamentos foram instalados em
espaços centrais, oferecendo melhores condições àqueles que escolhem diariamente a bicicleta como meio de
transporte para se deslocarem para os campi e, simultaneamente, contribuindo para a promoção da utilização
da bicicleta.
No campus da Alameda foi criado um espaço que
funcionará como uma ciclo-oficina, assistindo o projeto “U-bike Portugal - Operação Técnico” para serviços
mecânicos de pequenas reparações, mas sobretudo
dando apoio logístico a toda a comunidade ciclística do
Técnico.
Com o projeto “U-bike Portugal – Operação Técnico”
como catalisador de uma tendência de substituição
da viatura própria motorizada para o uso da bicicleta,
o Técnico tem como meta o incremento em 50% da
repartição modal das viagens de bicicleta para os campi
até ao final do ano de 2019. Isto corresponde a um
número de 350 a 500 pessoas a deslocarem-se para
o Instituto Superior Técnico de bicicleta, maioritariamente estudantes.
Fonte: Mário de Matos, Eng.º Coordenador do projeto “Técnico – Campus Sustentável” e responsável técnico do projeto
“U-bike Portugal – Operação Técnico”
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 7 572
- Alunos: 6 651
- Docentes: 539
- Não docentes: 382
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 300
- Elétricas: 300
- Convencionais: 0

Investimento total aprovado: 456 752€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto
(website, facebook, instagram, outros):
website: http://ubike.utad.pt/
email: ubike@utad.pt
facebook: https://www.facebook.com/U.Bike.utad.pt/

Iniciativa da UTAD no sentido da contribuição para
a redução do consumo de energia, das emissões
de gases com efeito de estufa e de poluentes atmosféricos e da diminuição do congestionamento,
através da atração da sua população universitária
para modos mais sustentáveis, no sentido de alterar a repartição modal existente, nomeadamente
pela redução do uso do automóvel.
Para tal a UTAD recorreu à aquisição de bicicletas
para uso público, em meio universitário. Este projeto, integrado no projeto de âmbito nacional U-Bike,
confere à iniciativa uma dimensão expressiva que
se prevê induzir um impacto à escala nacional ao
nível da transferência modal em meio universitário.
A UTAD, consciente das suas responsabilidades
perante a sociedade, pretende dar mais um passo
na sua política de sustentabilidade, implementando um laboratório vivo no seu Campus. A presente
intervenção a que a UTAD se propõe permitirá assim dar mais um passo na implementação da sua
política ambiental e de sustentabilidade, visando
aumentar significativamente o seu desempenho
ambiental e melhorar o bem-estar dos utilizadores
do Campus.

Pretende-se alcançar com esta iniciativa uma substituição efetiva de 210 automóveis por bicicletas elétricas e convencionais por
semestre num total de 4 semestres - barreira temporal para execução do projeto. Com esta meta será realizada uma transferência de um total de 672.000km que seriam realizados com recurso
ao automóvel.
No dia 22 de setembro de 2018 decorreu em Vila Real a quinta
cerimónia de entrega de bicicletas, de lançamento da operação
U-Bike Portugal UTAD.
Na cerimónia estiveram presentes o Reitor da UTAD, António Augusto Fontaínhas Fernandes, o Ministro do Ambiente, João Pedro
Matos Fernandes, o Vereador do Pelouro das Acessibilidades, Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal de Vila Real, Adriano
Sousa, e o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Eduardo Feio.
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Instituto Politécnico de Viana do Castelo
População académica no ano letivo 2017/ 2018: 4 815
- Alunos: 4 300
- Docentes: 338
- Não docentes: 177
N.º de bicicletas envolvidas no Projeto: 200
- Elétricas: 160
- Convencionais: 40

Investimento total aprovado: 329 020€
Endereços eletrónicos relacionados com o Projeto (website, facebook, instagram, outros)
Websites: http://www.ipvc.pt/bira-ipvc
https://www.facebook.com/BIRA-IPVC-495435474306261/

A BIRA IPVC é o projeto do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo no âmbito do projeto U-Bike Portugal que visa
promover a mobilidade suave com enfoque na bicicleta. O nome escolhido para a operação, BIRA, para além
de sublinhar a identidade fonética do Alto Minho e, ao
mesmo tempo, associar uma das marcas etnográficas da
região – o Vira do Minho encerra na sua denominação um
conceito óbvio de mudança de hábitos e de viragem para
uma mobilidade suave.
A entrega das bicicletas decorreu no dia 19 de outubro,
numa cerimónia que contou com a presença do Presidente do IPVC, Rui Teixeira, do ciclista Rui Sousa, do Presidente da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima,
José Maria Costa, da representante do PO SEUR, Maria
do Céu Nobre, e do Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Eduardo Feio,
e do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José
Mendes.
A BIRA IPVC, disponibiliza à comunidade académica 200
bicicletas, 160 elétricas e 40 convencionais, que desde
essa data percorrem as principais artérias das localidades
onde o IPVC está implantado (Viana do Castelo, Ponte de
Lima, Valença e Melgaço).
A forte adesão a esta iniciativa resultou na atribuição imediata de 130 das bicicletas disponíveis sendo que dessas,
68% a alunos, 17% a pessoal docente e 15% ao pessoal não
docente. Conforme era expectável, o efeito multiplicador
da circulação das bicicletas levou a instituição a lançar
uma nova fase de candidaturas otimizando a sua utilização durante o primeiro semestre. Importa ainda referir, que o IPVC, no âmbito da operação tem já à disposição
dos utilizadores BIRA, diferentes pontos de amarração estratégica e racionalmente localizados nas escolas da Instituição, em outros edifícios da academia, bem como em
pontos centrais e favorecedores da mobilidade intermodal nos diversos concelhos.
Hélder Cruz, funcionário do IPVC há 30 anos, utilizava até
há poucos dias o veículo automóvel para as suas deslocações de casa para o trabalho. Com o lançamento do
projeto BIRA IPVC e após a atribuição de uma bicicleta
elétrica este funcionário rendeu-se às vantagens da mobilidade suave. Segundo Hélder Cruz, “a poupança associada à utilização da bicicleta, a ausência de preocupação
com estacionamento e a rapidez nos trajetos são uma
inegável mais-valia da BIRA IPVC.”
A implementação desta operação contribui, por isso, de
forma decisiva para a construção de um IPVC mais sustentável e comprometido com o respeito pelo meio ambiente uma vez que incentiva a comunidade académica a
adotar hábitos saudáveis.
(Texto de: Carlos Rodrigues, Vice-Presidente do IPVC)

U-BIKE Portugal
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