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Entidades aderentes 

Por decisão da Comissão Diretiva do PO 

SEUR, de 18 de julho de 2018, foi aceite 

o pedido de desistência da operação 

liderada pela Universidade Nova de 

Lisboa, ficando, assim, reduzido a 12 o 

número de Instituições de Ensino Superior 

envolvidas no Projeto.  

 

Reprogramação  

No decurso da implementação do Projeto, 

as Instituições de Ensino Superior 

aderentes viram-se confrontadas com 

vários  condicionamentos, em particular 

os relativos a procedimentos concursais. 

Como consequência, foi solicitada ao 

POSEUR a reprogramação do Projeto. 

Através de ofício de 30 de julho, a 

Autoridade de Gestão do PO SEUR 

comunicou que aceitará a reprogramação 

temporal das várias operações do Projeto, 

devendo os dados de utilização das 

bicicletas ser recolhidos até 30/06/2019 e 

a conclusão das operações ocorrer até 

31/12/2019. Nos casos em que se 

verifique a necessidade, aceitará  também 

reprogramações financeiras. 
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No dia 23 de julho de 2018 decorreu a cerimónia de lançamento da operação U-

BIKE UBI, na Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, na Covilhã. 

A cerimónia contou 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 Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO  SEUR), José Guedes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A intervenção das entidades na Cerimónia de Lançamento foi antecedida pela 

realização de um percurso em bicicleta, com concentração junto ao Pólo I da UBI 

e com chegada em pelotão à Faculdade de Ciências da Saúde. 

Na cerimónia, que constituiu a quarta sessão de entrega de bicicletas realizada 

no âmbito do Projeto U-bike Portugal, a UBI procedeu à entrega de um lote de 

100 bicicletas elétricas a membros da sua comunidade académica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

A operação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro envolve um total 

de 300 bicicletas, das quais 270 são elétricas e 30 convencionais.  
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    NOTÍCIAS 

27.junho.2018 

Reunião com Municípios de Tomar e 

de Vila nova de Poiares 

Na sequência da receção da primeira 

Newsletter do Projeto U-bike Portugal, os 

municípios de Tomar e Vila Nova de Poiares 

contactaram o IMT, I.P., dado o interesse 

daqueles municípios no fomento de hábitos 

de mobilidade sustentável nos seus 

territórios, através da utilização da bicicleta. 

Em reunião, realizada no dia 27 de junho, o 

IMT, I.P. transmitiu aos representantes dos 

dois municípios a experiência de 

implementação do Projeto U-bike Portugal e 

respondeu às questões colocadas, tendo 

posteriormente facultado documentação 

relacionada com a mobilidade ativa. 

28.agosto.2018 

Segunda revisão do Plano de 

Monitorização                            

A reprogramação temporal do  Projeto U-bike 

Portugal levou à necessidade de proceder à 

segunda revisão do Plano de Monitorização 

do Projeto, disponível nos sites do IMT, I.P. e 

do Projeto U-bike Portugal. 

 

 

Sites:  

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

Facebook: 

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

Instagran: 

instagran.com/uaubike 
instagran.com/ipbike.ipb.pt 

                            

 

  

UNIÃO EUROPEIA 

FUNDO DE COESÃO 

 

Previamente à cerimónia, onde foram simbolicamente distribuídas bicicletas a 

membros da comunidade académica, os participantes puderam participar numa 

“Bicicletada” que teve início na Praça do Município e destino na 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


