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“Acho que as regalias devem estar diretamente relacionadas com o uso da bicicleta. A oferta de água 

não faz sentido porque todos temos. Descontos em centros comerciais, eventos culturais, etc. não estão 

de forma alguma relacionados com a utilização da bicicleta. Acho que o que realmente poderia tornar a 

comunidade mais ativa nesse aspeto seria minimizar ou eliminar os motivos pelos quais as pessoas não 

querem pedalar. E esses motivos são a falta de segurança na estrada, a falta de bicicleta e a chuva. Eu 

optaria então por melhorar a segurança na circulação com bikes. Note-se que estamos no centro da 

cidade e praticamente não existem ciclovias!! Tenho colegas que dizem que usariam bicicleta e só não 

usam com medo do trânsito. Uma forma de melhorar isso seria promover a segurança criando ciclovias, 

fazendo campanhas que alertassem os condutores sobre a existência de ciclistas, fornecer equipamentos 

refletores aos estudantes para que possam usar a bike à noite (e isto até seria uma opção barata). 

Poderiam ainda ajudar na compra de bicicletas ou oferecer um serviço de aluguer. Fornecer capacetes. 

Quanto ao problema da chuva, passaria por fornecer um impermeável com publicidade à UA, onde até 

poderiam colocar patrocínios e os tais refletores, seria um bom incentivo. Criar espaços para por as bikes 

de forma a não se molharem. Os cacifos e os duches são bons para quem vive longe e transpira na 

deslocação e ainda para quando chove. Oferecer cadeados também poderia ser um incentivo e por 

último, uma forma de compensar os alunos por km feito em descontos nas propinas ou oferta de senhas 

de refeição por exemplo. Não concordo com a oferta da senha da refeição em si, mas se esta estivesse 

associada aos km feitos já seria melhor. Por último, uma app que contasse os km e organizar uma 

espécie de competição entre pessoas ou cursos, com prémios. Mas o principal seria mesmo fornecer as 

bikes, ou alugar equipamentos refletores e impermeáveis e melhorar a segurança. Apesar de não usar 

bike como meio de transporte porque venho com a minha família todos os dias para Aveiro, sou ciclista e 

compreendo os motivos que nos podem levar a não optar por este meio de transporte. E não é a falta de 

"presentes como descontos em lojas". A cidade tem BUGAS, a universidade também podia ter. Os alunos 

alugavam e usavam... Isso faria toda a diferença. Espero ter sido útil “ 

     

 

  

“Esta iniciativa não devia estar desligada da "cidade" porque a grande parte dos percursos de bicicleta 

são realizados fora do Campus. Como tal, é necessário definir uma estratégica conjunta entra UA e CMA 
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para a promoção da utilização da bicicleta. Mesmo sendo criados na UA os incentivos para a utilização 

da bicicleta, diria que muitos dos membros da UA, como é o meu caso, não iriam utilizar mais a bicicleta 

se não forem resolvidos os problemas de circulação na cidade, falta de pistas exclusivas para bicicletas, 

por exemplo, a dificuldade que é circular na rotunda do hospital... “ 
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1. Local para colocar a bicicleta em segurança, devido aos roubos de peças e protegida da chuva 
2. É preciso estacionamento coberto e REALMENTE seguro 
3. Criação de locais de estacionamento devidos para as bicicletas. 
4. Para fazer um uso mais regular da bicicleta, o incentivo que considero fundamental é a melhoria das 

condições de segurança para circular na cidade. 
5. Acho que não devem ser dados incentivos a quem vem de bicicleta para a UA, uma vez que esses incentivos 

também não são dados a quem vem a pé. 
6. Investir na segurança da bicicleta no campus. Todos os anos são roubadas inúmeras bicicletas. 
7. Poder-se-ião envolver outras entidades/estabelecimentos. 
8. Vou a pé da estação para a UA porque não existe um sítio onde possa guardar as minhas coisas. 
9. Para quem vem de comboio diariamente em horas de "ponta" trazer e levar todos os dias a sua bicicleta é 

algo muito constrangedor e de demasiada logística, porque não criar um edifício ao lado da estação de 
comboios com custos anuais para quem quer deixar a sua bicicleta diariamente ou mesmo para quem 
venha visitar Aveiro e tenha um lugar seguro para a guardar, tudo com custos associados. 

10. Pressionem a câmara de Aveiro para arranjar as estradas. 
11. Sem a existência de lugar de estacionamento da bicicleta que seja seguro e central, não há qualquer 

incentivo para me deslocar de bicicleta até à UA, apesar de morar perto da UA. São muitos os casos em que 
as bicicletas acabam por ser roubadas na UA. 

12. Não faz sentido incentivar quem vem a pé a vir de bicicleta. Quem vem a pé não tem incentivos. 
13. Oferecer desconto ou abatimento até certo ponto do valor das propinas em relação ao número de km 

percorridos num mês. 
14. Não precisamos de grandes incentivos para andar de bicicleta porque por si próprio já é um meio mais 

barato e rápido para se deslocar dentro da cidade, desde que haja infraestruturas. Ridículo uma cidade que 
se diz amiga das bicicletas não ter pelo menos UMA verdadeira ciclovia (ps: uns rabiscos no alcatrão não é 
uma ciclovia). 

15. A segurança de deixar a bicicleta na UA é o principal problema que condiciona o uso deste meio, na minha 
opinião. 

16. Deviam existir mais espaços onde prender as bicicletas e em melhores condições. Por exemplo, as rodas da 
minha bicicleta são um pouco grandes e nao cabem em quase nenhum dos locais onde poderia prender a 
bicicleta. 

17. A razão para não usar bicicleta prende-se mais com o facto da cidade ainda não estar preparada para tal, 
faltam ciclovias ou estradas mais largas. Sem isso não me sinto confiante a circular no meio dos carros mas 
compreendo que não será o núcleo a mudar isso. 
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18. Ter uma forma de alugar uma bicicleta também ajudaria, pois há alunos que moram longe de estações 
BUGA e não tem como pegar uma todos os dias, levando em consideração que é um ótimo meio de 
locomoção pela cidade. 

19. Há um factor sem o qual nenhum incentivo é eficaz. É fundamental evitar que os roubos de bicicletas no 
campus continuem a ser frequentes. É rara a semana em que não me chegue ao conhecimento pelo menos 
um roubo, motivo pelo qual não levo a bicicleta para a universidade. Sugiro que sejam criados 4 
estacionamentos cobertos e supervisionados, eventualmente por cctv: um próximo do departamento de 
materiais, um próximo da reitoria, um próximo do complexo e um no Crasto. 

20. Como forma de promover a utilização da bicicleta, penso que deveriam ser criados mais parques de 
estacionamento cobertos para as bicicletas. 

21. A opção da utilização da bicicleta está associada ao tempo disponível para e respectivas condições para a 
sua utilização. Não haver ciclovias independentes das vias normais, é o grande travão para a mobilidade da 
bicicleta. Não havendo vontade políitca para a sua implementação, é apenas um faz de conta. 

22. A vigilancia dos parques de estacionamento é fundamental, bem como a segurança rodoviária. 
23. A mobilidade com bicicleta só será mais efectiva se estiver articulada com os restantes meios de transporte 

públicos (comboio e autocarro). 
24. Local para guardar as bicicletas na ESSUA. 
25. A distância que tenho de percorrer de e para a Universidade é perfeitamente compatível com a realização 

do trajecto a pé. Quando está mau tempo é desconfortável, mas ainda assim menos do que realizar o 
trajecto de bicicleta. 

26. O melhor incentivo para o uso da bicicleta é a garantia de que no final do dia, a mesma estará no sitio onde 
a deixei. E não venham com a conversa de que se me roubaram a bicicleta a culpa é minha. É como dizer " 
se foste violado é porque não colaboraste." 

27. O meu único impedimento ao uso da bicicleta como meio de transporte é o facto de não ter sitio onde 
tomar duche. 

28. Um dos principais medos para mim é a questão do roubo, na minha opinião era bom ter um local próprio e 
com vigilância. 

29. Eu realmente gostava de ir de bicicleta para a UA. Só não o faço porque ainda não juntei tempo e dinheiro 
para comprar uma. (sim é principalmente preguiça, mas mesmo usadas, elas ainda são um bocadito caras) 
Já tive uma e usava-a mas roubaram-ma. Por vezes também se vêem bicicletas abandonadas e é uma pena. 
Se houvesse uma oficina que recolhesse, recuperasse e vendesse bicicletas, além de dar apoio à 
manutenção era óptimo. Alguns alunos do DeCA também podiam 'tar abertos a fazer uns sistemas digitais 
para ajudar o controlo dos roubos(caso isto se justifique estatísticamente). Também houve lá um aluno que 
teve uma ideia para bicicletas públicas disponíveis por smartphone - 61633 - levem-lhe uma bolsa de 
investigação. Ps.: acho que este questionário está um bocadinho vago... Mas envio um grande 
cumprimento a esta inciativa!!! Saudações. 

30. O campus da UA depara-se com um problema persistente: não é seguro para as bicicletas (do ponto de 
vista de poderem ser furtadas). Enquanto aluno que está a finalizar o mestrado, não compreendo como 
não há melhorias (visíveis) neste aspeto desde que sou aluno da academia. Neste momento utilizo um 
penny board como complemento à mobilidade (combinado com carro/boleia ou transportes públicos). A 
ciclovia do campus encontra-se degradada e é difícil utilizá-la no caso deste tipo de "veículos", pelo que sou 
obrigado a utilizar a estrada. Espero que no futuro o NBicla (iniciativa louvável!) e a plataforma consigam 
encontrar as respostas e dar solução a este problema para que a comunidade possa benificiar das 
condições excecionais que a a cidade (planeza/clima) oferece. 

31. Não sei quando vêem essas bicicletas, mas gostaria de solicitar uma para o mim, césar fernandes dep. 
eletronica, como distribuo correio pelo it, vou várias vezes a reitoria e n só, era fundamental ter uma, 
muito obrigado e bem haja 

32. 1-O facto de morar a cerca de 30 km da UA e de transportar filhos inviabilizou o uso da bicicleta para a 
deslocação para a UA. No entanto utilizei vários anos este meio de transporte com meio de deslocação. 2-
Se estivessem disponíveis bicicletas para deslocação dentro do campus seria certamente uma utilizadora. 

33. Já utilizei a bicibleta como meio de transporte. Deixei de utilizar por causa do elevado número de furtos, 
mesmo com cadeados. Não há garantia de segurança da bicicleta nem locais para a deixar onde se garanta 
que ninguém a leva. 

34. A mim falta-me uma via decente de circulação, a única maneira que teria de vir de bicicleta para a 
universidade seria pela estrada nacional. Não tenho muito vontade de o fazer diariamente. Seria 
importante também ter sítio de estacionamento para as bicicletas em locais bem iluminados e à vista de 
toda a gente, em vez de se resumirem a dois pontos atrás do instituto e no fundo do parque de 
estacionamento, de onde podem ser facilmente roubadas sem ninguém dar conta. 

35. Mais do que incentivos, o município deveria aproveitar o facto de ser privilegiado em relação a outros 
concelhos por ser, essencialmente, plano e ordenar o seu território a pensar na mobilidade por bicicleta. Os 
novos arruamentos pouco têm em consideração os peões, muito menos as bicicletas. Das poucas ciclovias 
que existem, a maioria não são dignas desse nome e, nalguns casos, são mais perigosas do que a circulação 
na própria estrada. 
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36. Seria interessante existir uma rede de bicicletas partilhadas em que o estudante pudesse alugar uma 
durante um semestre/ano letivo. Seria ainda uma vantagem para os estudantes de Erasmus, porque muitos 
deles compram bicicletas quando chegam e têm de se desfazer delas no fim (vendendo) e acabando por 
inevitavelmente perder dinheiro. Não esquecendo também os estudantes da UA que não têm como trazer 
as suas bicicletas para Aveiro por diversas razões. 

37. É importante que os estacionamentos das bicicletas que estão espalhados na UA fossem cobertos para não 
chover em cima das bicicletas. 

38. Chega de pressionar as pessoas a deslocarem-se de bicicleta quando não há condições rodoviárias. 
39. Oferta de capacetes a quem andar de bicicleta 
40. Uma oficina universitária de bicicletas seria fundamental para tornar mais acessível a manutenção do 

veículo. Ainda hoje perdi parafusos no guarda - lamas da bicicleta, e precisava de encher os pneus, no 
entanto é necessário ir para a zona do Rossio para poder fazer uma manutenção ligeira deste género, 
estando a viver na zona do Glicínias. 

41. Não é viável o uso da bicicleta, em condições mínimas de Segurança Rodoviária, nas localidades à volta da 
cidade de Aveiro, num raio de 10 km. Mais, a própria cidade não possui corredores exclusivos para tráfego 
destes "veículos" em pequenos percursos. Não vamos andar de bicicleta dentro do Campus. Primeiro, 
começa-se pelas acessibilidades ao Campus, depois cria-se o incentivo ao uso do "veículo". É assim que se 
desenvolvem os "Modelos de Transporte". 

42. Nem todos os alunos residem perto de Aveiro, logo trazer um bicicleta da cidade/ vila de onde os alunos 
provêem é complicado. Seria melhor obter uma em Aveiro. 

43. Na realidade o maior incentivo seria haver melhores condições para utilizar a bicicleta: mais lugares de 
aparcamento (cobertos) e mais ciclovias. 

44. esta iniciativa não devia estar desligada da "cidade", porque a grande parte dos percursos de bicicleta são 
realizados fora da Campus. Como tal, é necessário definir uma estratégica conjunta entra UA e CMA para a 
promoção da utilização da bicicleta. Mesmo que sejam criados na UA os incentivos para a utilização da 
bicicleta, diria que muitos dos membros da UA, como é o meu caso, não iriam utilizar mais a bicicleta se 
não forem resolvidos os problemas de circulação na cidade, falta de pistas exclusivas para bicicletas, por 
exemplo, a dificuldade que é circular na rotunda do hospital... 

45. Julgo que, com excepção de espaços no Campus onde, caso necessário, seja possível tomar um duche e 
eventualmente ter um cacifo não são, ou, pelo menos não deveriam ser necessários outros benefícios. O 
importante mesmo é promover a implementação de uma rede de pistas para bicicletas entre as freguesias 
vizinhas e a cidade e o próprio Campus. Atualmente não é seguro utilizar a bicicleta nessas vias (ex. EN 109, 
estrada de S. Bernardo/Oliveirinha, Estrada de Aradas ou Estrada Esgueira/Santa Joana/Azurva. 

46. Não percebi muito bem o intuito deste questionário... Se perguntarem a um grupo que tipo de carro 
desejava ter (isto é, carateristicas), vão sempre acabar por ficar com as carateristicas de um ferrari, ao 
mesmo tempo que todos dirão que estavam dispostos a pagar o valor de um fiat seiscentos a cair aos 
bocados... A questão é: que valor acrescentado vos trás este questionário? É que algumas das sugestões 
que dão são meio irrealistas (mais férias ou menos horas de trabalho por andar de bicicleta?) e tiram 
credibilidade ao preenchimento do dito... 

47. Não utilizo bicicleta porque moro num apartamento e não tenho onde a guardar. Não posso deixar na rua 
porque moro numa zona onde roubam todas as bicicletas 

48. era um utilizador assíduo de bicicleta para a UA, mas desisti há alguns anos porque ocorrem 
constantemente furtos. Não existe locais seguros para guardar a bicicleta. 

49. Só não uso bicicleta, porque a minha foi roubada aqui no campus, apesar de estar com cadeado. E tenho 
conhecimento de várias bicicletas terem sido roubaras, ou as rodas... 

50. Assinalei duas opções nos Descontos porque o formulário não permite deixá-lo em branco. Mas não me 
parece que deva haver descontos. - Outro(a) - Falo por mim. Não me interessam quaisquer outros apoios. 
Para mim, o grande incentivo consiste em ter um local seguro onde guardar a minha bicicleta. Que não é 
barata. A ideia do cacifo é interessante, mas é curta. Só faria sentido num espaço próprio para bicicletas. Se 
existe uma garagem para automóveis, por que razão não existe um espaço seguro para guardar as 
bicicletas? Os outros incentivos serão interessantes para quem não gosta de andar de bicicleta. Para os que 
adoram bicicletas, só é necessário ter um espaço para as guardar com segurança. 

51. Na minha opinião a cidade não oferece condições de segurança para andar de bicicleta, quando tal 
acontecer, todo mundo anda de bicicleta. 

52. Deveria ser feito um contacto com as camaras de Aveiro e Ilhavo no sentido de melhorar os percursos 
(iluminação, piso, etc), nomeadamente entre a Gafanha da Nazaré e Aveiro. 

53. Será importante reforçar os locais onde se podem colocar as bicicletas com câmeras ou qualquer outra 
forma de vigilância de forma a previnir os roubos que se têm acentuado ao longo dos anos. Este facto iria 
tranquilizar muitas pessoas que já foram afetadas ou já ouviram falar de tais problemas. 

54. Podiam ter uma plataforma de alugar bicicletas na UA 
55. Acho que ciclo pista tem que ser melhorada para que o acesso seja por todo o campus e para todas as vias 

de acesso. Alguns dos parques fossem cobertos para que o assentos não fiquem encharcados se chover 
durante o dia. No meu caso específico ando de bicicleta de Abril a Outubro. Nos restantes meses devido à 
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chuva e frio circulo de carro e à diferença horária em que as 18h30 é noite não ando de bicicleta porque 
tenho medo de não ser vista, e isso, causar algum acidente. Dentro da área do campus é bem iluminado 
mas não é verdade para todo o trajeto que percorro. A minha bicicleta nunca foi roubada aqui mas 
conheço casos em que a bicicleta foi roubada quando aparcada na UA. No entanto, já foi vandalizada, 
partiram os cabos dos travões. Acredito que para distâncias maiores o acesso ao balneário e poder tomar 
um banho seria interessante assim como um cacifo para guardar os pertences pessoas. No meu caso uma 
vez mais, a distância é curta e já é vantajoso o suficiente para a pessoa que não tem que ficar presa no 
transito, pode tomar circuitos alternativos mais curtos, faz exercício diário. 

56. Eu moro a 15 km do campus santiago, mas trabalho na ESAN que fica a 50 km. Admito 
57. Acho que este não é o melhor caminho para termos mais gente a usar bicicleta. O melhor é mudar 

mentalidades. Colocar suportes com cobertura ajudaria já bastante ao conforto de um ciclista. Também é 
importante a Universidade fazer pressão ao Município para tornar a cidade mais segura para ciclistas (o 
NEB pode ajudar). Não é preciso ciclovias: é só necessário assinalar bem os cruzamentos, avenidas e 
semáforos com zonas exclusivas a ciclistas por exemplo para que a bicicleta compense em relação a ir de 
carro ou andar a pé. Os buracos e distroções nas pistas perto da UA deverão ser reparados. Calçadas são 
perigosas e deverão ser removidas nos sítios de passagem. 

58. Acho que as regalias devem estar diretamente relacionadas com o uso da bicicleta. A oferta de água nao faz 
sentido pq todos temos. Descontos em centros comerciais, eventos culturais, etc não estao de forma 
alguma relacionados com a utilização da bicicleta. Acho que o que realmente poderia tornar a comunidade 
mais ativa nesse aspeto seria minimizar ou eliminar os motivos pelos quais as pessoas não querem pedalar. 
E esses motivos são a falta de segurança na estrada, a falta de bicicleta e a chuva. Eu optaria então por 
melhorar a segurança na circlação com bikes. Note-se que estamos no centro da cidade e praticamente 
nao existem ciclovias!! Tenho colegas que dizem que usariam bicicleta e so não usam com medo do 
transito. Uma forma de melhorar isso seria promover a segurança criando ciclovias, fazendo campanhas 
que alertassem os condutores sobre a existencia de ciclistas, fornecer equipamentos refletores aos 
estudantes para que possam usar a bike à noite (e isto até seria uma opção barata). Poderiam ainda ajudar 
na compra de bicicletas ou oferecer um serviço de aluguer. Fornecer capacetes. quanto ao problema da 
chuva, passaria por forcener um impermeàvel com publicidade à UA, onde até poderiam colocar 
patrocinios e os tais refletores, seria um bom incentivo. Criar espaços para por as bikes de forma a nao se 
molharem. Os cacifos e os duches são bons para quem vive longe e transpira na deslocação, e ainda para 
quando chove. Oferecer cadeados também poderia ser um incentivo e por ultimo, uma forma de 
compensar os alunos por km feito em descontos nas propinas ou oferta de senhas de refeição por 
exemplo. Nao concordo com a oferta da senha da refeição em si, mas se esta estivesse associada aos km 
feitos já seria melhor. Por ultimo, uma app que contasse os km e organizar uma espécie de competição 
entre pessoas ou cursos, com prémios. mas o principal seria mesmo fornecer as bikes, ou alugar, 
equipamentos refletores e impermeaveis e melhorar a segurança. Apesar de não usar bike como meio de 
transporte, porque venho com a minha família todos os dias para Aveiro, sou ciclista e compreendo os 
motivos que nos podem levar a nao optar por este meio de transporte. E não é a falta de "presentes como 
descontos em lojas". A cidade tem BUGAS, a universidade tambem podia ter. Os alunos alugavam e 
usavam... isso faria toda a diferença. Espero ter sido util :) 

59. Haver vias próprias para o trânsito das bicicletas. Não utilizo a bicicleta para me deslocar pois tenho 
bastante receio de andar na estrada, em particular em zonas cuja via é mais estreita. 

60. Este inquérito só prevê o uso da bicicleta, no entanto, eu por problemas de saúde não posso usar. Assim, 
deveria prever estas situações, bem como se sabe ou não utilizar a bike, se tem ou vai querer adquirir, 
entre outras, logo na segunda questão. Votos de bom trabalho 

61. Eu estou só a dizer, que bikes é brutal Eu entro no portal Para a dimensão onde me impõem carros num 
pedestal Também queres testá-lo? Este é o lifestyle de quem cavalga sem cavalo 

62. Penso que uma outra maneira de incentivar a bicicleta seria de ter um abrigo onde deixar as bicicleta por 
cada departamento do Campus. Ou uma indicação clara dos lugares onde deixar a bicicleta, para que se 
veem mais bicicletas e menos carros! 

63. gostava que houvesse um produto desenhado especificamente para quem chega a Aveiro de comboio. São 
dezenas as pessoas que ficam apeadas pelo maus serviço de autocarros e o taxi não é barato 

64. Creio que o inquérito não contempla um público de bicicleta que denoto que está a crescer, por 
experiência própria: os ciclistas que trazem as suas próprias bicicletas no comboio e fazem a restante 
viagem até a UA de bicla! 

65. Não percebo que tipo de regalias querem dar às pessoas. Só a comodidade de vir para a Universidade de 
bicicleta é o suficiente para fazer pessoas andar de bicicleta. Mas nunca com as condições que existem de 
momento. O número de bicicletas roubadas devia ser o suficiente para perceber isso 

66. A construção de ciclovias na Universidade está bem adaptada ao uso da bicicleta. No entanto, na minha 
opinião a maioria das pessoas não usa a bicicleta como meio de transporte devido à falta de ciclovias no 
resto da cidade, que acabam por dar mais segurança ao utilitário da mesma. 
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67. No ponto 9, para mim que já ando de bicicleta o mais importante são as ofertas na UA, mas acho que os 
Descontos gerais, as Regalias ou os Apoios teriam mais impacto na adesão de novos utilizadores de 
bicicleta. Abraço e continuação de bom trabalho. Ver p.32 

68. acho que poderiam melhorar a divulgação da bicicleta na UA: como fazer para ter uma bicicleta UA, quanto 
custa, onde estão, etc. 

69. O tempo perdido à procura de lugar para estacionar, quando me desloco à universidade de carro, chega a 
ser maior que o tempo gasto na deslocação casa-universidade. No entanto, é bastante difícil promover a 
utilização da bicicleta quando o automóvel é um dos meios de reconhecimento social e profissional mais 
valorizados pelos portugueses (e não só): um dos "efeitos colaterais" desta valorização é ver-se o utilizador 
da bicicleta por vezes como "aquele que falhou", sobretudo quando é adulto e está em idade de trabalhar. 
Apesar de tudo, alguma coisa poderá mudar. 

70. Já estaria usando uma bicicleta se não fosse a falta de dinheiro para comprar uma. Sei as vantagens que ela 
traria. 

71. Uma pista para bicicletas entre Aveiro e as praias é fundamental para incentivar o uso de bicicletas neste 
percurso por locais e turistas 

72. Vivo a 20km da UA, de modo que a bicicleta não é uma opção. Dentro da cidade vou a todo o lado a pé, 
incluindo da UA para a estação. Não sinto a necessidade de utilizar uma bicicleta numa cidade tão pequena. 

73. Sou assíduo utilizador de bicicleta no campus. Acho lamentável o estado em que as ciclovias se encontram ( 
buracos, tampas levantadas etc etc.) Para não falar na falta de respeito por parte dos peões que a usam 
com passeio mesmo tendo um passeio enorme ao lado.... 

74. A existência de mais pontos de ''aluguer'' de Bugas (ou outras bicicletas) de forma a que os estudantes as 
possam utilizar no seu dia a dia 

75. Durante muitos anos deslocava-me para a UA em bicicleta. Actualmente por razões médicas não o posso 
fazer. Só posso andar em zonas planas ou fazer descidas. Por isso não uso a bicicleta para ir para a UA, mas 
o carro. 

76. Apesar de ser louvável o projecto BUGA, é muito redutora a questão da bicicleta ter de ser levantada e 
devolvida apenas num ponto da cidade. Caso se pudesse levantar e parquear a bicicleta em vários pontos 
da cidade (universidade, centros comerciais, largos e pracetas) à semelhança de várias soluções que já 
existem, tenho a certeza que haveria uma maior utilização deste meio. Com o crescimento eventual deste 
modo de mobilidade é também imperativo o surgimento de cada vez mais faixas rodoviárias para uso 
exclusivo por ciclistas. 

77. Bom trabalho para vcs 
78. Retirar os carros do campus. 
79. Olá, conheço uma loja de bicicletas e de reparação das mesmas (Subway) gerida por um homem muito 

simpático, com à volta de 30 anos que poderia entrar em parceria com o vosso núcleo. 
80. Seria de valor, se os espaços que existem no campus para deixar as biblicletas fossem seguros, existem 

constantemente roubos de bicicletas no campus, ninguém se responsabiliza, nessa alturas não há nem 
seguranças nem câmaras.. É triste, a universidade ter uma biblioteca que se encontra aberta até às 22h 
(nos dias úteis) e quase não existir iluminação à saída da mesma, e não existir iluminação alguma no local 
onde se encontra o sitio para deixar as bicicletas. A situação da não existência de iluminação acontece 
igualmente no contentor do Crasto (uma alternativa para os residentes do crasto deixarem as suas 
bicicletas "seguras"). Local esse que poderia ser melhorado... Não há nada lá dentro para prender as 
bicicletas (nem que fosse uma simples barra), qualquer pessoa mal intencionada que tenha a chave, pode 
estragar e até roubar bicicletas que estejam lá (já aconteceu casos de roubos) 

81. Segurança de estacionamento das bicicletas 
82. Local com Bombas de ar e equipamento para pequenas reparações em Bicicletas 
83. Boa iniciativa e boa sorte. 
84. Acho que é uma boa iniciativa, mas pelo que vejo pela universidade, antes de querer mais bicicletas na ua, 

é preciso mais estacionamentos para as mesmas à porta dos departamentos. Outra sugestão é um serviço 
de bicicletas à semelhança das bugas, mas só para a ua 

85. Maior parte de pessoas , não têm a bicicleta em aveiro e por isso não anda 
86. Seria óptimo melhorarem a segurança das bicicletas no campus. Exemplos não faltam de boas ideias, pelo 

mundo. 
87. Falando por mim, se existissem bicicletas para serem alugadas na estação eu usaria essas bicicletas todos 

os dias pois muita gente como eu, faz o percurso a pé Estação - Universidade 
88. Também é necesario a existência de mais estacionamento para bicicletas (com proteção para a chuva). 
89. A cidade deveria estar melhor preparada para a circulação de bicicletas. Penso que esse fator seja 

determinante para incentivar a utilização da bicicleta. 
90. Não uso a bicicleta por falta de segurança rodoviária. Não me interessam qualquer tipo de incentivos. 

Apenas a segurança. 
91. Também deverão ter em conta a parte da segurança no que diz respeito a roubos de bicicletas. 
92. Alguns dos acessos destinados às bicicletas encontram-se com o pavimento danificado, nomeadamente 

lajes/alcatrão levantado 
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93. O que faz com que use menos a bicicleta é o facto de não ter onde a deixar em casa num sítio acessível 
para sair de manhã, pois vivo num prédio onde o elevador é pequeno e as escadas são apertadas e não me 
sinto segura a deixar a bicicleta na rua. Também na UA já ouvi falar de assaltos às bicicletas, o que também 
não ajuda. Os descontos em acessórios (especialmente em acessórios), seriam um grande incentivo. Tal 
como a possibilidade de ter um cacifo. Obrigada! :) 

94. Creio que o maior problema é a mentalidade atual para com as dificuldades que este meio de transporte 
apresenta, nomeadamente em dias de chuva e o suor resultante do exercício físico. 

95. O que não me permite a utilização da bicicleta é a impossibilidade de a guardar, visto que eu vivo na 
residência masculina Mário Sacramento e a UA exprime a proibição do resguardo da mesma. 

96. Continuação do Bom Trabalho! 
97. Acho o vosso inquérito muito pouco interessante e mal desenhado, concentrando-se em incentivos de 

interesse secundário. Não faz qualquer referência às condições práticas para o uso da bicicleta 
(parqueamentos, vigilância, ligação à cidade) que é aquilo que é mais deficiente no campus universitário da 
UA. 

98. A utilização da bicicleta é condicionada para quem se desloca de comboio para Aveiro. No entanto, para os 
residentes da cidade a bicicleta é uma alternativa de transporte bastante viável. Incentivos deste género 
são bem-vindos e contribuem não só para as questões ambientais mas também para uma melhor 
qualidade do espaço universitário. 

99. Eu sempre andei de bicicleta é mais prático. Eu ando de comboio todos os dias e nas horas de ponta somos 
ameaçados a deixar o comboio por causa da lotação, se adesão for maior ainda pode ser que aumentem a 
sensibilidade em relação para quem anda de bicicleta. Também com o tempo que ando na universidade, 
começo a notar o maior uso de autocarro por parte dos estudantes porque parece que é mais barato ir de 
autocarro (custo adicional) do que ir a pé ou bicicleta (custo 0). 

100. A utilização da bicicleta, não está condicionada pela falta de condições no campus, mas pela falta de 
segurança de circulação na cidade. A cidade tem de garantir ciclovias decentes com segurança (cobertas 
com um material de cor diferente (vermelho), semáforos, não partilha de vias com trânsito intenso), e 
educar os condutores a respeitar quem anda de bicicleta. 

101. NOTA: As respostas às perguntas dos incentivos nao deviam ser de caracter obrigatorio. Nenhium dos 
incentivos apresentado me faria mudar de ideias em relação ao uso da bicicleta, por nao ser uma questao 
de incentivos mas antes de falta de segurança. Acima de tudo há falta de ciclovias fora da zona urbana. A 
Universidade encontra-se numa estrada que nem poasseios tem e nao longe encontra-se a estrada 
nacional 109 - onde resido - e também sem segurança nenhuma para peoes e ciclistas. A ciclovia que 
circunda a universidade é limitada por barreiras verticais que são consideradas perigosas pelos proprios 
ciclistas pois en caso de despiste podem embater nelas e ferir-se. Há que repensar toda a estrutura! 

102. É importante a existência de um local seguro para guardar as bicicletas e/ou oferta de cadeados de boa 
qualidade. 

103. A minha opção pelo uso de bicicleta seria reforçada pela existência de vias cicláveis com continuidade, em 
particular nas estradas de acesso à UA com maior velocidade dos carros (ex: av. da Universidade e EN 109) 

104. Mais paraciclos cobertos e que não danifiquem as rodas. 
105. Penso que seria importante rever o trajecto e a qualidade do piso das pistas destinadas às bicicletas no 

campus. Penso que seria muito importante haver um espaço onde pudessem ficar as bicicletas, quer as 
fornecidas pela UA, quer as dos próprios. Há muita que, por viver relativamente longe, é obrigada a 
deslocar-se de carro para a cidade, mas que gostaria de andar de bicicleta no campus e na cidade. 
Considero igualmente que um bom serviço de apoio à manutenção das bicicletas é absolutamente 
indispensável. Só faz sentido avançar com um equipamento desta natureza com as devidas infra-estruturas 
de apoio aos mais diversos níveis. 

106. A falta de utilização da bicicleta não advém apenas de incentivos da própria UA - é o resultado das péssimas 
condições das estradas de acesso aos campi, da falta de sensibilidade dos condutores perante o ciclista e, 
por vezes, dos hábitos de estacionamento dos motoristas. A ação de incentivo ao uso da bicicleta tem que 
ser uma ação conjunta com a Câmara Municipal e as autoridades do transito. Até estas condições estarem 
satisfeitas, as pessoas não utilizarão bicicletas porque o seu uso configura graves riscos para a sua 
segurança. 

107. Uma iniciativa muito importante para o desenvolvimento sustentável da Universidade de Aveiro 
108. Parabéns pelo vosso trabalho! 
109. O uso da bicicleta para além de todas as vantagens implica mais tempo... para funcionários dos centros 

privados da UA torna-se difícil de gerir com família e 40h de trabalho semanais... Era importante haver que 
na parte publica como privada condições de duche na chegada ao trabalho. 

110. A existência de mais espaços e mais seguros para estacionar bicicletas. Existência de ciclovias na cidade. 
111. Para utilizadores de comboio, a distância da residência à estação de comboio tem bastante peso. Além de 

que, nas horas mais "concorridas" é difícil transportar a bicicleta no interior do comboio. 
112. Não será fácil a utilização da bicicleta porque tenho de transportar o meu descendente à sua escola. 
113. Penso que a própria cidade, embora já vocacionada para a utilização da bicicleta como meio de transporte, 

ainda não está plenamente preparada para que os cidadãos utilizem a bicicleta mais frequentemente. A 
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cidade, sendo plana e relativamente pequena, tem os recursos necessários; agora, faltaria um esforço da 
Câmara para continuar a construir vias próprias para as bicicletas. Quanto à UA propriamente dita, tem 
bastantes suportes para as bicicletas e parece ser bastante pró-bicicleta. Julgo que falta criar um ambiente 
que leve as pessoas a quererem andar de bicicleta porque está na moda, é trendy e cool. Tal como andar 
com aqueles copos de cartão de café pela rua. Alguém pensou que aquilo seria prático, mas houve alguém 
mais brilhante que, mais do que prático, tornou os copos de cartão para o café trendy e cool. Julgo que 
falta fazer algo assim à utilização das bicicletas. 

114. demasiado longe para considerar utilizar bicicleta 
115. Dos benefícios apresentados, seriam de considerar cumulativamente os descritos nas alineas 4,5 e 7. 
116. Os alunos dos polos normalmente são colocados de parte e não têm direito a praticamente nada, ao 

contrário dos alunos de Aveiro que têm variadíssimas oportunidades ao seu dispor. Por exemplo, pagamos 
as cotas do cartão da associação de estudantes no início de cada ano, no entanto, os descontos que 
oferecem são todos em Aveiro e os alunos dos polos muito raramente vão a Aveiro e consequentemente 
estão a pagar uma coisa que supostamente dá regalias, no entanto nós não temos direito a essas regalias. A 
minha sugestão é: caso façam algo para incentivar a utilização da bicicleta, não se esqueçam que os alunos 
dos polos também têm direitos iguais aos alunos de Aveiro. Junto de algum aluno de cá, podem fazer estas 
perguntas e o que gostaríamos de ter para nos incentivar a andar de bicicleta. 

117. O questionário não considerou a segurança, aspecto importante para que possamos confiar em utilizar 
nossas bicicletas no Campus. 

118. Não percebi bem algumas partes do inquérito, ainda mais para mim que já utilizo a bicicleta sempre para ir 
a UA 

119. O fator mais importante na utilização da bicicleta é a segurança e esta só pode ser assegurada com mais 
ciclovias. 

120. As respostas "não aplicavel" justificam-se pela resposta à questão nº 4 
121. To encourage people, more awareness programs are needed. There must be University-wide incentive 

program apart from staff/student discounts in purchasing bicycles, like "bike for rent"; and promote cycling 
day as an event. There should also be more bicycle parking areas to be created in the campus. 

122. Penso que o principal problema neste contexto é: Como monitorizar e fiscalizar as viagens de bicicletas de 
forma a que se possam oferecer regalias justas? A única ideia que penso que pode ser a mais correta é a 
criação de uma app onde o utilizador coloca a localização da sua casa e a app guarda numa base de dados 
todos os percursos efetuados e a partir dela todo um conjunto de regalias pode ser atribuído de forma 
justa. Falem com os estudantes do DETI, pode ser que algum deles vos possa ajudar neste âmbito. Espero 
ter ajudado. 

123. A urgência em haver disponibilização da BUGA junto à Estação de Comboio. E uma na Universidade. Para 
quem vem do Porto, como eu. 

124. Não sei se este é o caso de mais pessoas mas, por exemplo, no meu caso, A maior razão para não utilizar 
bicicleta nas deslocalizações da universidade para casa passam mais pelo facto de viver num apartamento 
em que não tenho espaço de garagem e para andar de bicicleta teria de todos os dias a carregar de e para 
o segundo andar, que não é muito mas é de certo, uma grande inconveniência. 

125. Gostaria muito de poder vir para o trabalho de bicicleta, mas para mim a questão não se trata tanto de 
incentivos na UA, mas sobretudo de segurança. Não existindo pela cidade ciclovias (na maior parte da 
cidade a bicicleta tem de partilhar a estrada com os automóveis), considero que não estão reunidas 
condições para utilizar este meio de transporte de forma segura. O município de Aveiro, tendo condições 
de relevo tão favoráveis ao uso deste meio de transporte, deveria ter uma estratégia séria para o uso da 
bicicleta. Seria um fator distintivo e promotor de qualidade de vida de todos os que cá vivem. 

126. Julgo que não me enquadro neste questionário. Moro a 1,7km da UA e faço o percurso a pé diariamente. 
Da minha perspectiva nenhum dos benefícios faz sentido exclusivamente para deslocações de bicicleta. No 
que diz respeito ao uso da bicicleta, os benefícios são interessantes mas julgo que a prioridade seria 
repensar a ciclovia dentro da cidade de Aveiro. São estreitas, mal sinalizadas, lado a lado com o trânsito 
automóvel (em muitos casos bloqueadas por este) e não têm extensão suficiente. 

127. Ser possível um sistema de aluguer de bicicetas durante o período escolar (do gênero buga, mas com a 
possibilidade de alugar por um período semestral) 

128. Criar melhores condições de estacionamento das bicicletas, por exemplo um coberto ou mais cobertos de 
forma a que as bicicletas estivessem protegidas. 

129. Para além dos incentivos referidos, talvez o mais importante seja a criação de infraestruturas como ujma 
rede de ciclovias seguras de acesso à Universidade. 

130. Gostaria de fazer uma sugestão para aumentar os locais próprios para guardar as bicicletas, principalmente 
os locais cobertos, pois em dias chuvosos não há locais próprios cobertos, que acaba por dificultar a 
mobilidade. 

131. O mais importante seria mesmo o apoio da UA na criação e melhoramento de ciclovias na UA e ruas 
envolventes. 

132. Enquanto estudante um dos problemas seria não ter sitio onde a meter no apartamento, não seria prático 
subir 3 andares, ou deixar de noite à chuva 
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133. Considero que deveriam ser considerados mais benefícios: como apoio (propinas) para incentivar os 
estudantes e também descontos 

134. Gostava de ter uma ciclovia "real" no campus...não um trajeto intermitente. 
135. as opções são um "bocado" irrealistas... 
136. Melhores ciclovias e mais acesso a bicicletas para estudantes que estão fora do local de residência 
137. Considero o melhor incentivo seria a disponibilidade de bicicletas em bom estado e vários pontos de 

levantamento e entrega das mesmas. 
138. Na minha opinião acho que se devem criar incentivos à utilização da bicicleta, mas "comprar" a utilização 

da bicicleta com um pequeno ou café talvez não seja o mais prioritário, deve-se investir também nas 
infraestruturas para a utilização da bicicleta. Por exemplo quem mora na urbanização chave ou casas para 
essas bandas ou vai até à rotunda do hospital ou então tem que usar a passadeira nos semafóros do isca e 
o passeio ao lado do pavilhão da UA, para além disso chega à universidade e tem poucos locais onde pode 
estacionar a sua bicicleta. a criação de uma ciclovia de qualidade (como as que existem por toda a Holanda) 
nas imediações da universidade e mais estacionamentos de bicicleta é algo que a universidade necessita. 
Neste momento estou a fazer Erasmus na Holanda e realmente aqui as condições para andar de bicicleta 
são incríveis. e a universidade de Aveiro podia criar uma "mini Holanda" nas suas instalações e arredores. 
Estou disponível para ajudar e debater esses assuntos apesar de estar distante. (miguecorreia@gmail.com - 
José Miguel Dias Correia) 

139. Viva Bicycletta, obrigadamos 
140. A UA necessita ofertar melhores estruturas de aparcamento de bicicletas. Estruturas que não danifiquem as 

rodas e sejam suficientemente forte para assegurar a bicicleta em seu sitio, com os ventos fortes, típicos de 
Aveiro. 
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