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Barcelos

BARCELOS
| Patrícia Sousa | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) disponibili-
za desde ontem 130 bicicletas
(65 eléctricas e 65 convencio-
nais) a toda a comunidade aca-
démica. Na cerimónia de lança-
mento do projecto CABI-
Ubike, que contou ontem com a
presença do secretário de Estado
Adjunto e da Mobilidade, José
Mendes, a presidente do IPCA
garantiu que a instituição “se
preparou há muito” para receber
as bicicletas, estando “certa” do
sucesso do projecto” já que a co-
munidade académica vai “mar-
car a diferença” no campus e na
cidade de Barcelos.

E se há quatro anos, quando a
ideia surgiu, era “claramente
inovadora”, hoje, este projecto
“está totalmente alinhado com o
plano estratégico do IPCA, que
assenta num campus verde, sau-
dável e seguro”, assumiu Maria
José Fernandes, admitindo que

com este projecto o IPCA espera
“contribuir para a adopção de
hábitos de mobilidade sustentá-
veis e energicamente eficientes,
com benefícios ao nível do am-
biente, da saúde e da própria
gestão do território”. 

O projecto no IPCA, orçado
em mais de 236 mil euros, sendo
financiado pelo Programa Ope-
racional Sustentabilidade e Efi-
ciência no Uso de Recursos
(POSEUR), está também a im-
pulsionar a implementação de
medidas facilitadoras do modo
ciclável, quer dentro do campus,
quer no território envolvente. “O
campus está dotado de vias ci-
cláveis que atravessam toda a
sua área e que permitem o aces-
so aos vários edifícios sem blo-
queios e constrangimentos com
os veículos motorizados”, ga-
rantiu a presidente, aguardando-
se para breve a instalação de
uma BICIbox que, para além de
permitir o parqueamento das bi-
cicletas, disporá de equipamento
de apoio à manutenção e repara-

ção de bicicletas (oficina self-
service) e serão ainda criadas
zonas com postos de amarracção
em outros locais do campus.

A responsável pela academia
aplaudiu ainda o “envolvimen-
to” do Município de Barcelos
neste projecto com a implemen-

tação de “medidas complemen-
tares e facilitadoras”. 

E o vereador da Mobilidade da
Câmara Municipal de Barcelos,
José Beleza, assumiu que o mu-
nicípio está já a trabalhar para a
implementação de medidas
complementares para a utiliza-
ção da bicicleta, estando prevista
a criação de vias cicláveis, ac-
tualmente inexistentes na cida-
de, e a instalação de zona de par-
queamento em locais estraté-
gicos para a comunidade acadé-
mica, como é o caso da Estação
dos Caminhos-de-Ferro. “O mu-
nicípio tem como objectivo con-
seguir a sustentabilidade am-
biental e a mobilidade”, confir-
mou o vereador, sendo que a
aplicação destas medidas preten-
dem “inverter hábitos”. A cria-
ção de passadeiras inteligentes é
outras das medidas a implemen-
tar. “Este projecto do IPCA ala-
vancou o projecto de rede de ci-
clovias urbanas e é um poten-
ciador sólido da coesão social”,
defendeu José Beleza, adiantan-

do que o projecto será executado
“logo que seja possível”.

Já o secretário de Estado Ad-
junto e da Mobilidade, José
Mendes, referiu que este é “um
momento crucial” já que “se há
desafio para as próximas déca-
das é o combate às alterações
climáticas”, confirmando que
Portugal “está na linha da fren-
te” nesse combate. “O que va-
mos fazer nos próximos 10 anos
é absolutamente crítico para o
sucesso, em 2050, da neutralida-
de carbónica. Não é possível fa-
zê-lo até 2030”, garantiu o go-
vernante.

E o projecto CABI-Ubike, que
está direccionado para os alunos
universitários, que estão abertos
a este tipo de transição e mudan-
ça de hábitos é “um bom exem-
plo” do que se pretende fazer,
esperando-se que este projecto
leve 2500 bicicletas a todo o
país. “Todos contribuímos para a
transição energética e para a des-
carbonização. Assim vamos che-
gar lá”, acredita José Mendes.

Uso de bicicleta vai “marcar a diferença”
no campus do IPCA e na cidade
PROJECTO CABI - UBIKE permite ao Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) disponibilizar 130 bicicletas. Presidente da
instituição está “certa” do sucesso deste projecto, aplaudindo ainda as medidas complementares promovidas pelo município.

ROSA SANTOS

Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, participou no lançamento do projecto CABI - Ubike no Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA)

lll
“Temos a estratégia
nacional de mobilidade
activa, sendo que há 51
medidas para implentar 
e subir os utilizadores de
bicicleta para 7,5%. Hoje
temos dois mil quilómetros
de vias cicláveis e queremos,
em 2030, chegar aos 10 mil
quilómetros.Temos que ter
um acesso ao transporte
público ubíquo com acesso 
a vários transportes,
incluindo a bicicleta.”

José Mendes
Secretário de Estado

*65 bicicletas eléctricas;
*65 bicicletas
convencionais;
*3,5% adesão da
comunidade académica
ao modo ciclável;
*2,24 tep (toneladas
equivalentes de
petróleo) de redução de
consumo energético por
ano;
*1 oficina self-service;
*96 estacionamentos;
*42000 Km a percorrer
por ano;
*8,8 ton CO2 diminuição
de emissões de gases
com efeito estufa;
*6 postos 
de carregamento 
de baterias.
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BARCELOS VAI CRIAR REDE CICLÁVEL URBANA

IPCA RENDE-SE
À BICICLETA
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BRAGA
TUB já sensibilizaram
11 mil alunos
para a mobilidade
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Inovação 
na indústria pode ser
aposta para o futuro
do Salão Auto 
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Ar vai começar 
a ser medido 
na Semana do Clima
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ARCOS DE VALDEVEZ

“CARNE CACHENA
TEM O MESMO
POTENCIAL QUE 
AS VACAS DO JAPÃO”
Opinião do autarca João Manuel
Esteves. Kobe beef é a carne mais
cara do mundo.
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GALA DO DESPORTO DA UMINHO

SC Braga e Vitória SC unidos
em protocolo universitário  
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