
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto                                                                                        Projeto U-Bike Portugal - Operação Politécnico de Leiria 

              Código do projeto   POSEUR-01-1407-FC-000002 

Objetivo principal Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono 

Região de intervenção                                                                                                                     Centro 

 Entidade beneficiária    Instituto Politécnico de Leiria 

           Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P (IMT, I.P.) 
 

Data de aprovação  19/07/2016   

Data de início 18/11/2015  

Data de conclusão 30/09/2022  

Custo total elegível    612.456,53 € 

Apoio financeiro da União Europeia   530.000,00 € 

Apoio financeiro público nacional/regional   0,00 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
 

A presente operação visa contribuir para os objetivos do projeto U-Bike Portugal através da aquisição 

de 220 bicicletas elétricas pelo IPLeiria, enquanto instituição pública de ensino superior, com vista à sua 

disponibilização junto da comunidade académica, com especial enfoque nos seus estudantes, mas 

também com possibilidade de extensão aos colaboradores docentes e não docentes, para uso público. 

A implementação da operação tem como principal objetivo promover a alteração de comportamentos 

relativos às opções de mobilidade, nomeadamente a opção por modos suaves em detrimento do uso 

do transporte individual motorizado, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável nos campus 

e nos territórios em que estão instalados. A adoção de uma frota constituída na sua exclusividade por 

bicicletas elétricas é sustentada por vários fatores sendo de destacar, entre estes, a maior atratividade 

deste tipo de equipamento e a orografia menos favorável em algumas cidades. A operação visa ainda 

contribuir para informar, divulgar e promover o envolvimento dos estudantes de ensino superior e 



comunidade académica em geral no compromisso com a sustentabilidade, dando notoriedade ao 

projeto U-Bike Portugal e aos apoios comunitários envolvidos e disseminar o projeto pelos Municípios 

da Região de Leiria e Oeste, partilhar resultados, incentivando-os a implementar projetos similares nos 

seus territórios. A concretização da operação permitirá uma diminuição anual estimada de cerca de 18 

toneladas das emissões de Gases com Efeito de Estufa. 

 

 
 
 
 

 


