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A academia a pedalar

Ação de Formação - IP Leiria

Coordenação do IMT, I.P. COMO PEDALAR EM SEGURANÇA PELA CIDADE!
Considerando que várias Instituições de
Ensino Superior (IES), manifestaram a sua

"Não basta só saber andar de bicicleta,

é necessário saber como devemos circular na nossa cidade!"

dificuldade e preocupação, quanto ao
cumprimento

dos

objetivos

e

metas

inicialmente contratualizados, o IMT, I.P.,
enquanto entidade coordenadora do
Projeto U-bike Portugal, promoveu a
realização de uma reunião com a
Comissão Diretiva do PO SEUR, que
ocorreu no dia 7 de junho.
Neste contexto, e atento à especificidade
das várias dificuldades deparadas, na
implementação/decurso
informamos

que

as

do
IES,

projeto
que

se

encontrarem nestas situações, têm que,
mediante

a

devida

O Instituto Politécnico de Leiria (IPL), sob o lema “Como pedalar em
segurança pela cidade!” e no âmbito do Projeto U-bike Portugal, realizou as
seguintes ações de formação:
■

Leiria: 29 de maio – 14h30 às 17h30

■

Caldas da Rainha – 9h30 às 12h30

■

Peniche: 30 de maio – 14h30 às 17h30

fundamentação/justificação, apresentar,
caso

a

caso,

um

pedido

de

Nas ações de formação foram abordados os seguintes temas:

respetivas

■

Controlo da Bicicleta;

operações, à Autoridade de Gestão do

■

Evitar Perigos do Ambiente;

PO SEUR, para posterior avaliação de

■

Respeito pelas Regras do CE;

cada situação específica.

■

Posição na Via;

■

Evitar Perigos Criados por Terceiros;

■

Redução de Danos;

■

Especificidades das U-Bikes do Politécnico de Leiria;

■

Ferramentas.

reprogramação

das
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www.u-bike.pt/
www.ubike.ipleiria.pt
www.ubike.uevora.pt/
ubike.ubi.pt/
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ipbike.ipb.pt
cdup.up.pt/ubike
ubike.utad.pt/
laranja2016.wixsite.com/ubike
www.ubike.ipca.pt/
www.ipvc.pt/bira-ipvc
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www.facebook.com/UBikeIPLeiria/
www.facebook.com/uaubike.pt/
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www.instagram.com/uaubike/
www.facebook.com/U.Bike.utad.pt/
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www.facebook.com/cabi.ubike.ipca/
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