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A academia a pedalar
Coordenação do IMT, I.P.
No decorrer do mês de outubro, o IMT, I.P.
reiniciou a inserção de contratos no Balcão
2020
referentes
às
despesas
de
coordenação do Projeto U-bike Portugal.
Após inserção de todos os contratos,
referentes às despesas de coordenação,
pelo IMT, I.P. encontravam-se reunidas as
condições para a fase seguinte, que seria a
inserção dos pedidos de pagamento dos
respetivos contratos.
No entanto e atendendo que os contratos
iniciais foram imputados a 15 IES, e no
decorrer do projeto ocorreu a desistência
de 3 IES, em novembro o IMT, I.P. solicitou
ao POSEUR a correção dos referidos
contratos.

Comissão de Acompanhamento Nacional
No dia 27 de novembro de 2020 realizou-se a quarta Reunião da Comissão de
Acompanhamento Nacional do Projeto U-bike Portugal (CAN), através de
videoconferência.
Na reunião, presidida pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMT, I.P., Dr.
Eduardo Feio, estiveram presentes a Dra. Ângela Noiva Gonçalves, SubdiretoraGeral 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 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
(CRUP), e representantes das 12 Instituições de Ensino Superior aderentes ao
Projeto.
No âmbito do acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos do Projeto, foi
apresentado o Relatório de Monitorização e Avaliação Anual do ano de 2019,
elaborado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., cujas conclusões
indiciam que o Projeto U-bike Portugal irá alcançar os objetivos e metas
inicialmente estabelecidos, embora com atrasos em relação às datas iniciais.

Neste contexto, e por indicação do
POSEUR, verificou-se que a chave de
imputação atribuída às IES, careceria de
ser rectificada. Para o efeito, o IMT, I.P.
procedeu à alteração da chave de
imputação, dando conhecimento da mesma
ao POSEUR.
Após rectificação da chave de imputação, o
POSEUR, no decorrer do mês de
dezembro, realizou todas as alterações aos
contratos inseridos anteriormente.
Presentemente, encontra-se agendado, por
parte do IMT, I.P. e do POSEUR, para que
no inicio de janeiro, sejam formulados os
pedidos de pagamento referentes aos
referidos contratos.
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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
Universidade de Aveiro
No dia 23 de novembro de 2020, decorreu, nas instalações da U Aveiro, a décima primeira
sessão de entrega de bicicletas, de lançamento da operação do Projeto U-bike Portugal Operação UAUbike.
A sessão de Lançamento Oficial do Projeto UAUbike na Universidade de Aveiro (UA), contou
com a participação do Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, do Secretário
de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, do Presidente do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I.P., Eduardo Feio, do Vogal Executivo da Comissão Diretiva do PO SEUR,
José Guedes, da Vice-Reitora da Universidade de Aveiro, Alexandra Queirós, e do Professor
José Carlos Mota do Departamento de Ciências Sociais, Politicas e do Território da
Universidade de Aveiro.

IP Leiria - Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta
A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB)
distinguiu no dia 17 de setembro de 2020, o Politécnico de Leiria com o Prémio
Nacional da Mobilidade em Bicicleta, na categoria de Instituições de Ensino, no
âmbito da Semana Europeia da Mobilidade. O projeto U-Bike é o grande
“responsável” por este galardão da instituição, já que promove a mobilidade
sustentável da comunidade académica desde junho de 2018, e contribui para a
alteração de comportamentos mais amigos do ambiente.
«Esta distinção orgulha o Politécnico de Leiria, e é o resultado do trabalho e
mobilização de muitos colaboradores e o compromisso da nossa comunidade
académica com os valores da sustentabilidade e os modos de mobilidade
suave. Espero que este prémio estimule ainda mais a mobilização dos
municípios para a melhoria das condições cicláveis nas cidades e promova o
aparecimento de sistemas de bike sharing municipais e ou intermunicipais»,
destaca Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria.
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