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IPCA
| Juliana Martins | 

O Instituto Politécnico do Cáva-

do e do Ave (IPCA) foi distin-

guido na categoria ‘Instituições

de Ensino Superior’ com o Pré-

mio Nacional ‘Mobilidade em

Bicicleta’. O Prémio atribuído

pela Federação Portuguesa de

Cicloturismo e Utilizadores de

Bicicleta (FPCUB) foi entregue

numa cerimónia que decorreu

em Lisboa.

O Prémio Nacional reconhece

o trabalho desenvolvido pelo IP-

CA no incentivo à mobilidade

ciclável dos estudantes, assim

como à restante comunidade

académica. Esta distinção sa-

lienta ainda as condições criadas

no Campus, em Barcelos, para a

utilização da bicicleta como

meio de locomoção.

Para incentivar a prática de es-

tilos de vida saudáveis de estu-

dantes, docentes e colaborado-

res, mas também da população

da cidade de Barcelos, e contri-

buir para a redução do número

de veículos automóveis, o IPCA

criou uma ciclovia que atravessa

a maior parte do Campus, tendo

actualmente cerca de 500 metros

de extensão.

Para além deste projecto, fo-

ram também criadas zonas para

parqueamento de bicicletas, uma

estrutura fechada com postos de

carregamento de baterias para as

bicicletas eléctricas e, ainda,

uma oficina self-service. Maria

José Fernandes, presidente do

Instituto Politécnico, manifestou

o seu orgulho na distinção, refe-

rindo que o prémio “resulta da

aposta que o IPCA tem feito na

promoção da utilização de trans-

portes suaves”. No campo da

mobilidade, o IPCA distingue-

se, ainda, por ser uma das pri-

meiras instituições de ensino su-

perior a aderir ao Projeto U-Bike

Portugal. Esta iniciativa disponi-

biliza a toda a comunidade aca-

démica 130 bicicletas eléctricas

e convencionais, denominadas

CABI, sendo os veículos atribuí-

dos mediante uma respectiva

pré-inscrição.

O projecto de mobilidade sus-

tentável tem como meta os 42

mil quilómetros percorridos de

bicicleta por ano.

IPCA recebe Prémio Nacional 
de “Mobilidade em Bicicleta”
PRÉMIO ATRIBUÍDO pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB)
reconhece o trabalho do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave no incentivo à mobilidade ciclável. 
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