PROJETO U-BIKE PORTUGAL
AVISO DE ABERTURA DAS CANDIDATURAS À ATRIBUIÇÃO DE BICICLETAS
UAUBike – 1º Semestre do ano letivo 2020/2021

A Universidade de Aveiro, no âmbito do Projeto U-BIKE Portugal, iniciativa cofinanciada pelo
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR), Portugal
2020 e UE, através do Fundo de Coesão, anuncia a abertura do processo de candidaturas à
atribuição de bicicletas nos termos do Regulamento UAUBike.
O período de candidaturas à atribuição das bicicletas decorre entre 12 de outubro de 2020 a 23
de outubro de 2020.
Para proceder à candidatura os candidatos deverão preencher o formulário próprio
disponibilizado na plataforma online, acedendo a este através do website UAUBike.
A Lista Provisória, que contem as candidaturas admitidas e não admitidas, será publicada no
prazo de 5 dias após o termo do período das candidaturas.
A não admissão de qualquer candidatura pode ser objeto de reclamação no prazo de 5 dias a
contar da data da publicação da Lista Provisória.
As candidaturas cujo formulário tenha campos com dados incorretos ou por preencher não são
consideradas como válidas e não serão aceites.
As candidaturas admitidas são ordenadas por ordem decrescente em função dos seguintes
critérios:
a) Atuais utilizadores de automóvel que assumam compromisso de passar a
realizar as suas deslocações regulares para o campus a que pertence em
bicicleta ou em bicicleta e transporte público coletivo;
b) Número de quilómetros a realizar semanalmente, determinado com base na
informação prestada no formulário de candidatura;
c) Candidatura apresentada mais cedo.

A Lista Final, que contem as candidaturas admitidas e o seu o número de ordem, o nome do
candidato, a indicação de «aprovado» ou «suplente», será publicada no prazo de 5 dias após o
termo do período de reclamação.
Sob pena de exclusão da respetiva candidatura, deverá o candidato selecionado, nos cinco dias
úteis seguintes à publicação da lista final das candidaturas admitidas, comunicar por escrito a
sua confirmação da aceitação dos resultados para o endereço de correio eletrónico:
uaubike@ua.pt.
As bicicletas serão disponibilizadas e distribuídas pelos três campi da UA na forma explanada
pelo Quadro 1.
O pagamento da caução e das taxas, representadas pelo Quadro 2, é efetuado no prazo de 10
dias a partir da publicação da lista das candidaturas aprovadas, por MultiBanco.
O período de cedência das bicicletas, a que respeita o presente aviso, tem início em 11 de
novembro de 2020 e termina a 19 de janeiro de 2021, decorrendo durante o primeiro semestre
letivo do ano 2020/2021.
O presente aviso é complementar e não dispensa a leitura e cumprimento do Regulamento
UAUBike, também publicado no website UAUBike.

Quadro 1 - Número e tipo de bicicletas a disponibilizar
Tipo de Bicicleta
Campus
Elétricas

Convencionais

Santiago

77

142

ESTGA

14

0

ESAN

6

0

97

142

Total

Quadro 2 - Taxas e caução a suportar pelos utilizadores
Tipo de Bicicleta
Encargo
Elétrica

Convencional

Verificação Mecânica

4,00 €

4,00 €

Seguro*

9,00 €

9,00 €

Caução**

80,00 €

40,00 €

93,00 €

53,00 €

Total
* Seguro cobre Responsabilidade Civil e Furto/Roubo

**A caução é devolvida com a devolução da bicicleta, após efetuar a Verificação Mecânica a esta, e desde que a mesma
e respetivos acessórios não apresentem danos decorrentes de utilização incorreta.
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