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PARTE I - UAUBIKE
// O QUE É?
O U-Bike Portugal é um projeto cofinanciado
pelo Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR),
Portugal 2020 e UE, através do Fundo de Coesão.
Pretende-se que as U-bikes percorram mais
de 2.400 quilómetros, poupando energia e
reduzindo emissões de CO2.
É uma iniciativa dirigida às Instituições de
Ensino Superior Públicas (IES), que visa promover estratégias de baixo teor de carbono e
estimular uma mobilidade urbana multimodal sustentável, com enfoque na bicicleta.
Especificamente o Projeto U-Bike Portugal
visa a promoção de uma mobilidade mais
sustentável designadamente e através da:
- Promoção do uso de bicicletas elétricas e
convencionais nas comunidades académicas;
- Promoção da alteração da repartição modal
nas deslocações urbanas, designadamente a
transferência do modo de transporte individual motorizado para o modo ciclável;
- Contribuição para a redução do consumo de
energia primária;
- Contribuição para a redução das emissões
de gases com efeito de estufa e de poluentes
atmosféricos.

// UA E A BICICLETA
A Universidade de Aveiro (UA) é composta
por três campi, distribuídos por três cidades:
o Campus de Santiago/Crasto localizado na
cidade de Aveiro, a Escola Superior de Tecnologias de Águeda (ESTGA) em Águeda e a Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia
de Produção Aveiro Norte (ESAN) em Oliveira
de Azeméis.
// COMO FUNCIONA?
O UAUbike visa promover a mobilidade suave,
cedendo à comunidade académica 142 bicicletas convencionais e 97 bicicletas elétricas, com
baixo custo e de longa-duração.
São elegíveis a candidatar-se à atribuição de
uma bicicleta os elementos da Universidade
de Aveiro que são utilizadores de transporte
individual motorizado nas deslocações para
pelo menos um dos três campi da UA (Santiago, ESTGA e ESAN).
1.CANDIDATURA
O primeiro passo para aderir ao UAUbike é
a submissão de uma candidatura através do
preenchimento de um formulário UAUbike.

BICICLETA ELÉTRICA

2.SELEÇÃO
Todas as candidaturas serão avaliadas segundo os critérios definidos no Regulamento
UAUBike.
Os candidatos selecionados serão contactados por correio eletrónico e por telefone.
3.ATRIBUIÇÃO
As UAUbike serão disponibilizadas aos candidatos selecionados mediante assinatura do
Termo de Aceitação do UAUbike, podendo
começar a pedalar logo de seguida!
4.PEDALAR
O principal objetivo do UAUbike é promover
hábitos regulares de mobilidade sustentável,
levando os utilizadores de transporte individual motorizado a optaram pela utilização da
bicicleta.
5.MONITORIZAÇÃO
A redução do consumo de energia primária e
das emissões CO2 são indicadores essenciais
para o resultado de projeto U-BIKE. A monitorização dos quilómetros permitirá perceber o
impacto positivo da utilização de cada UAUbike.
Assim, para manter a UAUbike é necessário
fornecer informação à equipa UAUbike sobre
os quilómetros percorridos;

BICICLETA CONVENCIONAL

6.MANUTENÇÃO
A manutenção das UAUbikes é essencial para
o seu bom funcionamento e segurança. É
aconselhável realizar a sua manutenção de
forma regular durante o período de cedência.
Antes da devolução, terá que ser feita uma
revisão completa e garantir que a UAUbike se
encontra em boas condições.
7.DEVOLUÇÃO
Finalizado o período de utilização, a UAUbike
e todos os acessórios são devolvidos e, após
avaliação do estado de conservação, o valor
da caução é restituído ao utilizador.
REGULAMENTO
O regulamento pode ser consultado aqui
uaubike.pt/docs/regulamentoUAUBike.pdf

IMPORTANTE

COMO FUNCIONAM AS BICICLETAS
ELÉTRICAS E PROCEDIMENTOS COM
O SEU CARREGAMENTO
As bicicletas elétricas deverão ser carregadas
sempre que são usadas e necessitam de ser
carregadas a cada 21 dias caso não sejam
usadas.
O carregador deverá ser ligado ao ponto por
baixo do guiador no lado direito (ver foto) e
ligado à corrente eléctrica. A luz do carregador ficará vermelha e passará a verde quando
a bateria atingir os 100% de carga - o que
demora aproximadamente 5 horas se começar do 0%.
_
FAQ’S
Como posso monitorizar os quilómetros
percorridos?
Cada bicicleta está equipada com um sistema
de monitorização da sua utilização, ao nível
do número de quilómetros percorridos. Neste
âmbito, é da responsabilidade de cada utilizador o registo do número de quilómetros
percorridos com a bicicleta que lhe foi atribuída. Esse registo deverá ser introduzido no
sítio web do Projeto UAUBike, a ser disponibilizado para o efeito, de acordo com periodicidade a definir.

Posso alugar e/ou emprestar a minha UAUbike?
As UAUbikes não poderão ser utilizadas para
fins lucrativos ou comerciais ou outro tipo de
uso alheio ao projeto UAUbike.
A população-aderente está expressamente
proibida de, por alguma forma, alugar, vender
ou ceder a terceiros a bicicleta.
O que devo fazer em caso de vandalismo e/
ou furto da minha UAUbike?
Se a bicicleta, os respectivos componentes ou os
acessórios forem alvo de vandalismo ou furto/
roubo, o utilizador terá que informar de imediato a Polícia e o Responsável Técnico do projeto
UAUbike. As bicicletas (bem como os seus componentes e acessórios) não serão substituídas
se forem vandalizadas ou roubadas.
CONTACTOS
Para qualquer questão deverá contactar o
responsável pelo projeto uauBIKE:
uaubike@ua.pt

PARTE II - AJUDA PARA PEDALAR
REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA
Os velocípedes podem circular paralelamente numa via, no máximo de dois velocípedes,
desde que a visibilidade e a intensidade do
trânsito o permitam e que não causem perigo
ou embaraço ao trânsito.
A circulação deve ser feita pelo lado direito
da via de trânsito, conservando das bermas
ou passeios uma distância suficiente para
evitar acidentes.
Nas zonas urbanas, há que ter uma atenção
especial com portas que se abrem repentinamente e crianças que podem surgir entre
dois veículos.
O condutor de um veículo motorizado deve
manter entre o seu veículo e um velocípede
que transite na mesma faixa de rodagem uma
distância lateral de pelo menos 1,5 m, para
evitar acidentes.
Na generalidade, a velocidade máxima que se
consegue atingir com um velocípede é menor
do que a que se alcança com um automóvel
ou motociclo. Contudo, os limites de velocidade impostos pelo sinal vertical de proibição devem ser ser respeitados.
O condutor, incluindo de velocípede, deve
moderar especialmente a velocidade:
• À aproximação de passagens assinaladas na
faixa de rodagem para a travessia de peões e
ou velocípedes;

É obrigatório o uso de luzes desde o anoitecer ao amanhecer ou durante o dia sempre
que a visibilidade for insuficiente, como
em dias de nevoeiro, chuva intensa, queda
de neve, nuvens de fumo ou pó. Assim, nas
situações acima descritas, os condutores de
velocípedes só podem circular com utilização
dos seguintes dispositivos de iluminação:
uma luz de presença à frente de cor branca
com emissão contínua e outra à retaguarda
de cor vermelha com emissão contínua ou
intermitente, bem como refletores na roda
da frente e na roda da retaguarda que respeitem as cores e as caraterísticas fixadas no
parágrafo 11o da Portaria n.o 311- B/2005,
de 24 de março.
O condutor de velocípede poderá ainda optar
por usar roupas de cor clara ou com materiais
refletores, pois contribuem para que seja
mais facilmente visto.
Em caso de avaria das luzes os velocípedes
devem ser conduzidos à mão.
• À aproximação de utilizadores vulneráveis,
tais como peões, crianças, idosos, grávidas,
pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas
com deficiência.
Os velocípedes podem circular nas bermas
desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões que nelas circulam.

Os veículos, incluindo os velocípedes, só
podem circular nos passeios desde que o
acesso aos prédios o exija, salvo as exceções
previstas em regulamento local.
O condutor de velocípede só deve utilizar as
passagens para peões para atravessar a faixa
de rodagem se levar o velocípede à mão,
sob pena de se considerar como condução
que coloca em perigo os demais utilizadores
vulneráveis (peões, em particular crianças,
idosos, grávidas, pessoas com mobilidade
reduzida ou pessoas com deficiência).
Nos cruzamentos e entroncamentos o condutor, incluindo o de velocípede, deve ceder
a passagem aos veículos que se lhe apresentem pela direita.
Virar para a Direita: Há que se posicionar o
mais à direita possível sinalizando a manobra da seguinte forma: estender horizontalmente o braço direito, com a palma da mão
voltada para a frente.
Virar para a Esquerda: Deve sinalizar a manobra da seguinte forma: estender horizontalmente o braço esquerdo, com a palma da
mão voltada para a frente.
Assim, quando um veículo motorizado pretende ultrapassar um velocípede, deve guardar
deste uma distância lateral mínima de 1,5m e
abrandar a velocidade, para evitar acidentes.

_
ESPAÇO BICICLETA - UMA OFICINA NO
CAMPUS E MUITO MAIS!
Este é um espaço na Universidade de Aveiro
dedicado à bicicleta, acolhendo a Oficina do
NBicla - AAUAv e a sede do projeto UAUBike.
A primeira componente presta serviços de
manutenção e revisão de bicicletas, a custo
reduzido, para os membros da comunidade
académica, dentro do horário divulgado semestralmente. A segunda componente fornece apoio e esclarecimentos aos utilizadores
das uaubikes.
Neste espaço são também desenvolvidas
outras atividades que visam contribuir para
o aumento da utilização da bicicleta nesta
comunidade académica.
_
TOTEM DE REPARAÇÕES 24H
O Totem é uma estrutura disponível no Campus, perto do Espaço da Bicicleta, sendo
acessível a qualquer utilizador para poder
reparar/afinar a sua bicicleta a qualquer hora
e em qualquer dia da semana, de forma autónoma e sem custos de utilização.
Suporta uma bicicleta em quatro posições diferentes, tem seis ferramentas básicas e uma
bomba-de-ar. Para uma maior comodidade na
sua utilização está equipado com dois cabides e um holofote.

_
PARQUEAMENTOS NO UA CAMPUS
A Universidade de Aveiro está preparada com
vários locais de parqueamento específico
para bicicletas. O link do mapa de localização
pode ser consultado em site uaubike.pt

_
Um NÚCLEO DA BICICLETA
O NBicla – Núcleo da Bicicleta da Associação Académica da Universidade de Aveiro
é constituído por alunos que promovem a
temática da bicicleta no espaço universitário
aveirense. É o único núcleo associativo do
país dedicado à temática da bicicleta, tendo
a mobilidade sustentável em bicicleta como
uma das pedras basilares.
Desenvolve diversas atividades, projetos, trabalhos e programas de apoio ou de incentivo
à utilização da bicicleta, por vezes em parceria com entidades internas ou com entidades
externas.
Tem ainda um papel preponderante na promoção da componente desportiva, apelando
à criação dos Campeonatos Nacionais Universitários de Estrada e Pista, apoiando os atletas e incentivando os estudantes para prática
desportiva em bicicleta.
Embora o foco de trabalho esteja dentro da
UA, pretende-se, indiretamente, que o conjunto das ações seja um meio de consciencialização para todos os cidadãos da cidade de
Aveiro e de Portugal.
nbicla.web.ua.pt

PARTE III - INICIATIVAS UAU!

_
UAUBIKE TALKS
Inserido no programa UAUBike, com um
formato de conversas regulares à hora de
almoço, as UAUBikeTalks têm como objetivo
estimular e dar a conhecer à comunidade
académica temas relacionados com a bicicleta desde a utilização, à sensibilização, investigação e inovação.
uaubike.web.ua.pt/pt/uaubike-talks

_
CICLOFICINAS NBicla
O que é uma Cicloficina?
É uma atividade realizada pelo
NBicla - AAUAv nos meses letivos, onde as
bicicletas dos participantes são arranjadas
pelos mesmos, com as ferramentas e acompanhamento técnico. É aberta a toda a comunidade académica assim como aos cidadãos
de Aveiro e visitantes. É igualmente um momento de aprender, conversar e conviver com
os outros utilizadores da bicicleta! Conselhos
e acesso às ferramentas da Cicloficina são
grátis e não existem peças de reposição nem
consumíveis.
Quais são os objetivos?
É pretendido incentivar e promover a utilização da bicicleta como meio de transporte
e aumentar o sentido de comunidade entre
quem já pedala ou quer começar a pedalar.
Só existe esta Cicloficina?
É uma atividade desenvolvida a nível mundial, e em Portugal já existem várias. Em
Aveiro é também organizada uma cicloficina
mensal pela associação Ciclaveiro, no Mercado Manuel Firmino, entre as 11h00 e as
13h00, no segundo sábado de cada mês. Para
mais informações sobre as Cicloficinas a nível
nacional: cicloficina.pt

PARTE IV - AVEIRO A CIDADE
QUE PEDALA
_
A BICICLETA NA REGIÃO DE AVEIRO

_
CICLAVEIRO e a CASA DA BICICLETA

Aveiro é conhecida como a região portuguesa
da bicicleta. Há uma forte tradição da utilização da Bicicleta embora a partir da década
de 50 o carro tenha tomada conta do território e da cidade.
Aveiro é a região em Portugal com a maior
taxa de utilização de bicicleta mas ainda
longe do que se pretende com as metas a
alcançar e os níveis de alguns países eropeus.
É também na Região de Aveiro que se localiza
a maior concentração de indústria ligada à
bicicleta reconhecida mundialmente.
De salientar alguns projetos pioneiros na
cidade de Aveiro como um dos primeiros sistemas de Bike Sharing a conhecida BUGA, que
ainda pode ser usada e em breve terá uma
nova vida na cidade.

A Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade
Urbana em Bicicleta é uma associação ativa
na cidade de Aveiro que trabalha para que o
tema da mobilidade sustentável e a utilização da bicicleta sejam cada vez mais relevante na região.
Destacam-se alguns projetos como Cicloficinas, pareceres para entidades, Pedaladas,
Concurso de Montras, workshops, artigos de
opinião, Mini Rodas, Bike Experience, Desafio Mobilidade com a Câmara Municipal, e
mais recentemente a Casa da Bicicleta.
A Casa da Bicicleta é um espaço gerido pela
Ciclaveiro dedicado à bicicleta. Está instalado no centro da cidade de Aveiro e alberga
Oficina comunitária, Velocowork, Veloteca,
montra de projetos made in Portugal relacionados com a bicicleta, bem como espaço
para a dinamização de workshops, tertúlias e
projeções.
www.ciclaveiro.pt
www.casadabicicleta.pt
ciclaveiro@gmail.com

UAU
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