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Utilizadores tem de andar 
10 quilometros por dia 
para merecer bicicleta 

Universidade 
vai distribuir 
220 bicicletas 
elétricas 
PORTO  Abriram ontem as candi-
daturas ao projeto U-bike, que vai 
disponibilizar gratuitamente à co-
munidade académica da Univer-
sidade do Porto (UP) 220 bicicle-
tas elétricas e 45 convencionais. A 
iniciativa visa promover a mobili-
dade sustentável e o exercício fí-
sico junto de estudantes e pessoal 
docente e não docente da UP. As 
requisições são válidas para seis 
ou doze meses e as candidaturas 
terminam a 17 de maio. 

As bicicletas estarão disponí-
veis no próximo ano letivo, mas 
os escolhidos terãomesmo que 
fazer por merecê-las, pois cada 
utilizador terá de percorrer, no 
mínimo, 10 quilómetros por dia 
durante o período em que tiver a 
usufruir dela. 

A UP, representada pelo Centro 
de Desporto da U.Porto (CDUP-
UP), foi uma das 15 instituições de 
ensino superior nacionais que vi-
ram aprovadas as candidaturas ao 
U-bike Portugal. Para além de es-
timular a prática de exercício físi-
co no seio da Universidade, pre-
tende-se ao mesmo tempo dimi-
nuir a utilização de transportes 
emissores de gases poluentes. 

Em Portugal, vão circular 3234 
bicicletas, das quais 2096 serão 
elétricas e 1138 convencionais. 
Cofinanciado pelo Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos 
(PO SEIJR), Portugal 2020 e União 
Europeia, através do Fundo de 
Coesão, o projeto pretende que, 
até ao ano de 2018, sejam percor-
ridos de bicicleta mais de 2 mi-
lhões e quatrocentos mil quiló-
metros, resultando numa pou-
pança de energia estimada de 
166,34 toneladas equivalentes de 
petróleo e numa redução das 
emissões de dióxido de carbono 
de 505 toneladas, equivalentes de 
CO2. Mais informações em 
"cdup.up.pt/ubike" ou através do 
e email ubike@cdup.up.pt. • 


