Projeto
U-Bike
arrancou
oficialmente na UTAD
Foi no Dia Europeu Sem Carros, integrado na iniciativa
eco@utad, e com a presença do Ministro do Ambiente, Matos
Fernandes, que foi feita a entrega das primeiras 10 das 300
bicicletas – 270 elétricas –
a estudantes, docentes e
trabalhadores não docentes da UTAD.
Para marcar o arranque da iniciativa foi feito um percurso
desde o centro de Vila Real até ao campus da UTAD, de
bicicleta elétrica, onde participaram o Ministro do Ambiente,
o presidente do IMT, o Reitor e Administradora da UTAD, entre
outros participantes.
As bicicletas serão distribuídas pela comunidade académica
(estudantes, trabalhadores docentes e não docentes e
investigadores), com base em normas pré-definidas pela UTAD,

em cumprimento com o Regulamento Geral do Projeto U-Bike
Portugal, e pode ser feita uma utilização de longa duração
(semestre ou ano letivo) que origine a criação de hábitos
regulares de utilização deste meio de transporte.
Esta iniciativa visa 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 e pretende-se alcançar uma substituição efetiva de
210 automóveis por bicicletas elétricas e convencionais por
semestre num total de 4 semestres – barreira temporal para
execução do projeto.
O Projeto U-Bike Portugal visa a promoção da mobilidade suave,
em particular a bicicleta, nas comunidades académicas, através
do apoio à aquisição de bicicletas para as instituições de
ensino superior e tem financiamento do POSEUR – Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.
A comunidade académica da UTAD pode fazer a pré-adesão aqui
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