
 
 
 

Designação do projeto | U-Bike- PORTUGAL IP Beja - PROMOÇÃO DE BICICLETAS 
ELÉTRICAS E CONVENCIONAIS NAS COMUNIDADES ACADÉMICAS 

 

Código do projeto | POSEUR-01-1407-FC-000003 

 

Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono 
em todos os setores 

 

Região de intervenção |Alentejo 

  

Entidade beneficiária | Instituto Politécnico de Beja; Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, I.P. (IMT. I.P.) 
 

Data da aprovação |18-08-2016 

 

Data de início | 18-11-2015 

 

Data de conclusão | 30-09-2022 

 

Custo total elegível |261.638,88 EUR 

 

Apoio financeiro da União Europeia |POSEUR - 222.393,05 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados 
 Objectivos: 
 Promover hábitos regulares de mobilidade sustentável na comunidade académica da 

instituição. 
 Aumento do uso da bicicleta no seio da comunidade académica do IP Beja; 
 Substituição gradual do automóvel ligeiro pela bicicleta, por parte dos membros da 

comunidade académica do IP Beja; 
Aumento da intermodalidade, particularmente através de sinergias entre a bicicleta e os 
transportes públicos urbanos de Beja; 

 Redução dos consumos energéticos associados a deslocações de/para o IP Beja; 
 Redução das emissões de CO2 associadas a deslocações de/para o IP Beja; 
 Promover sinergias com iniciativas de mobilidade sustentável existentes no concelho de Beja; 
 Ser um motor para novas iniciativas de mobilidade sustentável no concelho de Beja. 
 Estes objetivos podem ser traduzidos em duas metas fundamentais, nomeadamente: 
 Aumentar a percentagem de indivíduos da comunidade académica a utilizar a bicicleta como 

modo de deslocação mais frequente nas suas deslocações dos atuais 1% para 6,4%; 
 Conseguir que 90% dos indivíduos da comunidade académica que utilizavam o transporte 

individual motorizado como modo de deslocação mais frequente nas suas deslocações adiram 
à utilização da bicicleta.  

 



 
  

 
 
 
 
 
Actividades:  

 Elaboração de um Plano de Comunicação; 
 Sessão pública de apresentação do projeto; 
 Ação de divulgação/sensibilização na Escola Superior Agrária; 
 Ação de divulgação/sensibilização na Escola Superior de Educação; 
 Ação de divulgação/sensibilização na Escola Superior de Saúde; 
 Ação de divulgação/sensibilização na Escola Superior de Tecnologia e Gestão; 
 Ação de divulgação/sensibilização para docentes; 
 Ação de divulgação/sensibilização para não docentes; 
 2 ações de divulgação/sensibilização na receção aos estudantes; 
 2 ações de divulgação/sensibilização na receção aos professores; 
 4 Sessões de esclarecimento sobre o projeto; 
 Promoção online (site do IP Beja, redes sociais, newsletters, feed RSS...); 
 Distribuição de material promocional (500 brochuras promocionais); 
 Elaboração de vídeo promocional; 
 8 Reuniões com partes interessadas (Câmara Municipal e freguesias); 
 2 Encontros de partilha de experiências com outro beneficiário do projeto U-Bike Portugal; 
 Promoção em rádios locais (4 spots publicitários); 
 Promoção em jornais locais (4 artigos); 
 Sessão de análise de resultados dirigida à comunidade académica; 
 Sessão pública de encerramento do projeto. 
 Resultados: 

Alcançar, nomeadamente que no final do projeto a comunidade académica do IPBeja adote 
padrões de mobilidade sustentáveis, de modo duradouro, causando um efeito indutor de 
mudança na sociedade. 

 
 


