
  

UCicletas 

Aviso de Abertura (3ª fase) – 23 de março de 2023 

 

O Desporto UC, em parceria com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 

Universidade de Coimbra (FCDEFUC), através do projeto UCicletas, disponibilizam bicicletas aos 

membros da comunidade da Universidade de Coimbra (UC). 

Este projeto visa, essencialmente, a promoção e adoção de atitudes que contribuem 

significativamente para o desenvolvimento sustentável, a promoção de hábitos de atividade física e 

desportiva e, consequentemente, a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis. 

De acordo com o estipulado no artigo 4º do documento que define as normas para cedência 

temporária e utilização de bicicletas da UC, é disponibilizado o seguinte aviso de abertura que define: 

1. Período de candidatura 

De 23 a 30 de março de 2023. 

2. Formulário de candidatura 

Para efetuar candidatura ao Projeto UCicletas deve efetuar o seu registo/login através do botão 

‘Candidatura’ disponível na página do projeto. De seguida, na sua área reservada aceder ao menu 

‘Atividades’ e preencher o formulário UCicletas 2023 – Candidaturas. 

3. Nº de bicicletas disponíveis para cedência 

20 (Vinte) - 1ª Fase. 

13 (Treze) - 2ª Fase. 

5 (Cinco) – 3ª Fase. 

 

4. Custos associados: 

Taxa de Utilização: 20€ (vinte euros). 



  

Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil:  o Desporto UC apresenta como opção a 

inscrição na União Velocipédica Portuguesa – Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP-FPC), no 

Programa Nacional Ciclismo para Todos (CPT). A inscrição inclui seguro desportivo adequado à prática 

diária do ciclismo na via pública (treino e deslocação) em três vertentes (consultar condições e valores 

diretamente no site da FPC - https://www.fpciclismo.pt/cpt). 

5. Período de utilização das bicicletas 

De março a dezembro de 2023 (10 meses). 

6. Prazo de comunicação dos resultados finais 

Até ao dia 24 de fevereiro de 2023 (1ª fase).  

Até ao dia 10 de março de 2023 (2ª fase). 

Até ao dia 03 de abril de 2023 (3ª fase). 

7. Procedimento para disponibilização de bicicleta 

Findo o prazo de submissão e apreciação das candidaturas ao UCicletas, serão contactados todos 

os interessados, dentro do prazo definido, com os resultados finais. A todos/as os/as utilizadores/as, 

que tenha sido atribuída bicicleta, será conferido um prazo de cinco (5) dias úteis para proceder ao 

seu levantamento, nas instalações do Estádio Universitário de Coimbra (EUC) em local especificado 

por correio eletrónico. 

A entrega da bicicleta, a todos os utilizadores selecionados, será feita mediante a assinatura de 

um termo de responsabilidade do qual consta, designadamente, a seguinte informação: 

a) Identificação do utilizador/a; 

b) Número da bicicleta e estado de conservação; 

c) Responsabilidades inerentes à utilização da bicicleta; 

d) Declaração de pagamento da taxa de utilização e do seguro de responsabilidade civil e 

acidentes pessoais disponibilizado pelo Desporto UC ou outro; 

e) Declaração de conhecimento e aceitação das Normas para Cedência e Utilização de Bicicletas 

da Universidade de Coimbra. 


