Proposta para o Orçamento
Participativo AAUAv 2018
Projecto BiclAAUAv - Bicicletas de
cedência gratuita

_________________________________

Explicação do projecto
A Universidade de Aveiro (UA) e a Associação Académica da Universidade de
Aveiro (AAUAv) têm realizado acções importantes no sentido de fomentar a
mobilidade sustentável.
Realçando o mais recente passo: a UA é a única universidade nacional com
um espaço dedicado ao tema da Bicicleta, contando com uma oficina. E esta é
dinamizada pelo NBicla – Núcleo da Bicicleta da AAUAv, o que faz da AAUAv a
única associação estudantil portuguesa que demonstra sensibilidade por com
esta temática.
Dando destaque a outras mais-valias: a existência da Plataforma Tecnológica
da Bicicleta e Mobilidade Suave (PTBMS); os inúmeros projectos e teses
desenvolvidas, transversalmente a todas as aéreas do conhecimento científico
e departamentos; as condições topográficas da cidade em que estamos
inseridos; a indústria distrital relacionada, historicamente e economicamente,
com a bicicleta; a participação no projecto U-Bike, que consigo trará a
implementação de estacionamentos correctos e em número aprazível assim
como perto de 240 bicicletas. As bicicletas do projecto U-Bike estarão cedidas
em regime gratuito e de longa-duração, sendo o objectivo deste projecto a
descarbonização e alteração dos modos de transporte, visando os membros da
academia que usam o carro nas suas deslocações. Não responde às
necessidades da comunidade académica global, nomeadamente, o acesso uma
bicicleta para deslocações curtas e pontuais, quer para a cidade quer dentro do
campus.
Portanto, não faltam razões para o reconhecimento da UA como a Universidade
da Bicicleta. Faltam apenas umas bicicletas de acesso gratuito e fácil para
usufruto de toda a comunidade académica aveirense, as BiclAAUAv.
A proposta apresentada consiste na aquisição de bicicletas, em conjunto com
um número igual de cadeados de boa qualidade.
Como já referido, o objectivo é proporcionar a toda a comunidade académica
aveirense um meio de se deslocar internamente dentro da UA ou de ir para a
cidade, gratuitamente e sem recorrer a meios de transporte poluentes.
Para além destes usos explanados é possível prever outros, mais específicos,
tais como: diminuição do uso da frota automóvel da AAUAv, quer pela sua
Direcção quer pelos núcleos; deslocações de funcionários da universidade para
cumprir os seus deveres, o seu uso nas rondas efectuadas pelo corpo de
segurança; utilização em actividades promovidas pela UA ou AAUAv.
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Orçamento
Serão apresentados todos os valores como sendo preços de venda ao público
(PVP) com IVA incluído. Sem incluir promoções vigentes durante o período de
pesquisa para este orçamento.
Os resultados apresentados são fruto de pesquisas efectuadas na internet,
visitando os sites de empresas / marcas / lojas, sendo que os critérios foram a
oferta de bicicletas do tipo citadinas não dobráveis e exibição dos preços no
próprio site. Para as bicicletas, foi tido em consideração a compra mínima de 5
unidades, qualidade, qualidades dos componentes. É de ressalvar que poderão
existir as opções de quadro com o tubo superior baixo ou alto e tamanhos.
Para os cadeados foi deixada uma margem suficiente para a compra do mesmo
número que as bicicletas, do tipo U-Lock, de boa qualidade, com um cabo para
prender as rodas ao mesmo tempo e preferencialmente um suporte para o
cadeado ser suspenso no quadro, evitando carregar o peso deste.
Existindo a possibilidade de o orçamento ultrapassar limite previsto, será
possível comprar mais bicicletas e cadeados, potenciando o sucesso deste
projecto. Ou ainda, a possibilidade de personalização das bicicletas, que no
mínimo deverão ser todas identificadas, um autocolante com um número, que
constará também no seu cadeado.
No entanto, o orçamento desta proposta será formulado para atingir o valor
mais próximo possível dos 2000€, respeitando as condições já referidas.
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● Bicicletas

Bicicleta 1 – Marca: Decatlhon. Modelo: B’Twin HopRider 100 Quadro Baixo
Preço: 300,00€ (https://www.decathlon.pt/bicicleta-urbana-hoprider-100-id_8405487.html)

Bicicleta 2 – Marca:Berg Cycles. Modelo: Crosstown C6 Man
Preço: 329,90€ (https://www.sportzone.pt/desporto/ciclismo/bicicletas/bicicletas-urbanas/cidade)
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Bicicleta 3 – Marca BH Modelo: Bolero Pro
Preço: 299,90€ (https://www.bhbikes.com/pt_PT/bicicletas/urbanas/urban/bolero-pro)

Bicicleta 4 – Marca: BH. Modelo: Bolero
Preço: 269,90€ (https://www.bhbikes.com/pt_PT/bicicletas/urbanas/urban/bolero)
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Bicicleta 5 – Marca Adriatica. Modelo: Golf Man
Preço: 320,00€ (https://www.bicicletaclassica.pt/pt/bicicletas-adriatica-touring/adriatica-golf-homem.html)

Bicicleta 6 – Marca Órbita. Modelo: Estoril II
Preço: 229,00€ (https://www.energiacriativa.pt/catalogo/planeta-sustentavel/exclusividade/bicicletasutilitarias-e-citadinas/bicicleta-estoril-ii-28-h-aluminio/890/)
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Bicicleta 7 – Marca Órbita. Modelo: Expo
Preço: 279,00€ (https://www.energiacriativa.pt/catalogo/planeta-sustentavel/exclusividade/bicicletasutilitarias-e-citadinas/bicicleta-expo-bike-s-aluminio/657/)

Bicicleta 8 – Marca: Capri. Modelo: Valentina
Preço: 295,00€ (https://veloculture.pt/produto/capri-valentina/)
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● Cadeados

Cadeado com cabo A – Marca: Kryptonite Modelo: Evolution Mini 7
Preço: 57,00€ (http://bkportugal.com/cadeado-kryptonite-evolution-mini-7-4flex-cable - A)
Preço: 50,00€ (https://www.probikeshop.pt/antirroubo-em-u-kryptonite-evolution-mini-7-u-lock-2018cabo-flex-4/140349.html - A.1)

Cadeado com cabo B – Marca: B’Twin. Modelo: U900 Mini
Preço: 30,00€ (https://www.decathlon.pt/cadeado-em-u-900-mini-cabo-id_8385299.html)
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● Conclusões
Devido à garantia vitalícia oferecida pela Decatlhon (quadro, avanço e
guiador) e ao conjunto de componentes com maior qualidade, a Bicicleta 1 será
a escolha aconselhada para a bicicleta.
Apesar de parecer tentador poupar nos cadeados é vivamente recomendado
não o fazer, pois a diferença no preço reflecte a qualidade, durabilidade e a
probabilidade de furto. Para além de que o mais caro inclui um suporte de
fixação ao quadro, evitando assim que o utilizador o tenha de carregador ele
próprio. Seguindo a proposta de funcionamento do projecto será mesmo
impreterível apostar na qualidade dos cadeados - ver Localização e Acesso na
secção Informações Pertinentes (página 10). Portanto a escolha aconselhada é
para o cadeado é o Cadeado A.
Respeitando o orçamento: cinco (5) unidades de cada dá 1.785€ (preço A) ou
1.750€ (com o preço da loja on-line ProBikeShop – preço A.1).
A escolha acertada seria: seis (6) unidades da Bicicleta 1 e seis (6) unidades
do cadeado A, mas isto significaria aumentar o orçamento para 2142€ (preço A)
ou 2100€ (recorrendo à loja on-line ProBikeShop – preço A.1).
Para mais informações sobre os preços dos conjuntos (Cadeado+Bicicleta) por
número de unidades é favor consultar a tabela na secção Informações
Pertinentes (página 11).

Público-alvo
Como já referido anteriormente, esta proposta visa toda a comunidade
académica: docentes, alunos, funcionários, investigadores e ainda possíveis
convidados.
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Informações Pertinentes
● Localização e Acesso
A localização das bicicletas é um ponto crucial para o bom funcionamento deste
projecto. Deste modo terá que haver o cuidado para as bicicletas se situarem em
pontos de grande afluência e passagem de pessoas ou pontos estratégicos.
Assim sendo, é proposto que as bicicletas, que deverão ficar estacionadas num
parque de estacionamento do projecto U-Bike, fiquem localizadas perto da
Reitoria e da Casa do Estudante. As localizadas na Reitoria poderiam ficar em
supervisão do segurança presente no edifício durante a noite e durante o dia. As
localizadas na Casa do Estudante ficariam no seu interior, por baixo das
escadas, por exemplo. É assim justificada a escolha dos cadeados, visto as
bicicletas estarem muito tempo estacionadas no exterior.
Seguindo as escolhas recomendadas em termos de número, é proposto que 4
(quatro) bicicletas estejam perto da Reitoria e 1 (uma) na Casa do Estudante.
Caso a escolha acertada seja aprovada, ou seja, a aquisição de 6 (seis)
bicicletas então a Casa do Estudante poderia dispor de 2 (duas), mantendo as 4
(quatro) na Reitoria.
O acesso às bicicletas deverá ser feito de modo presencial, contactando o
segurança da Reitoria ou a funcionária da secretaria da Casa do Estudante ou a
própria Direcção da AAUAv. Ficando apenas registados os dados do utilizador
(nome completo, número mecanográfico, número do Cartão de Cidadão),
duração prevista e identificação da bicicleta requisitada. Será sempre entregue
a chave correspondente ao cadeado com o mesmo número da bicicleta.
No entanto as bicicletas teriam de ser entregues no dia em foram levantas,
correndo o risco de o acesso ser barrado no futuro, até um horário definido, em
harmonia com o funcionamento dos espaços. A responsabilidade de
salvaguardar e preservar a bicicleta e o cadeado recairá sobre o utilizador,
pretendendo ser obtida uma utilização cuidada.

● Manutenção
A manutenção é um dos pontos importantes e que não pode ser descuidada.
Referindo novamente uma das mais-valia recentes da Universidade de Aveiro: a
Oficina do Espaço da Bicicleta do Núcleo da Bicicleta da AAUAv poderá assumir
a responsabilidade da manutenção destas bicicletas. Prestando este serviço de
forma paga à Associação Académica da Universidade de Aveiro, preservando
assim a longevidade deste projecto.
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● Tabela do orçamento
Conjuntos
Designação
Preço
A+1
357,00 €
A+2
386,90 €
A+3
356,90 €
A+4
326,90 €
A+5
377,00 €
A+6
286,90 €
A+7
336,90 €
A+8
352,00 €
A.1+1
350,00 €
A.1+2
379,90 €
A.1+3
349,90 €
A.1+4
319,90 €
A.1+5
370,00 €
A.1+6
279,90 €
A.1+7
329,90 €
A.1+8
345,00 €
B+1
330,00 €
B+2
359,90 €
B+3
329,90 €
B+4
299,90 €
B+5
350,00 €
B+6
259,90 €
B+7
309,90 €
B+8
325,00 €

Preço por número de conjuntos
5
6
7
1 785,00 € 2 142,00 €
2 499,00 €
1 934,50 € 2 321,40 €
2 708,30 €
1 784,50 € 2 141,40 €
2 498,30 €
1 634,50 € 1 961,40 €
2 288,30 €
1 885,00 € 2 262,00 €
2 639,00 €
1 434,50 € 1 721,40 €
2 008,30 €
1 684,50 € 2 021,40 €
2 358,30 €
1 760,00 € 2 112,00 €
2 464,00 €
1 750,00 € 2 100,00 €
2 450,00 €
1 899,50 € 2 279,40 €
2 659,30 €
1 749,50 € 2 099,40 €
2 449,30 €
1 599,50 € 1 919,40 €
2 239,30 €
1 850,00 € 2 220,00 €
2 590,00 €
1 399,50 € 1 679,40 €
1 959,30 €
1 649,50 € 1 979,40 €
2 309,30 €
1 725,00 € 2 070,00 €
2 415,00 €
1 650,00 € 1 980,00 €
2 310,00 €
1 799,50 € 2 159,40 €
2 519,30 €
1 649,50 € 1 979,40 €
2 309,30 €
1 499,50 € 1 799,40 €
2 099,30 €
1 750,00 € 2 100,00 €
2 450,00 €
1 299,50 € 1 559,40 €
1 819,30 €
1 549,50 € 1 859,40 €
2 169,30 €
1 625,00 € 1 950,00 €
2 275,00 €

Dentro do orçamento
Superior ao orçamento em menos de 10%
Escolha recomendada
Superior orçamento em mais de 10%

Tal como referido, a Tabela do Orçamento mostra os valores ditados pela
pesquisa efectuada, de acordo com a condições já referidas na descrição desta.
A designação dos conjuntos é um dos Cadeados (A ou B, sendo que existe o
preço mais baixo do Cadeado A é denominado por A.1) mais (+) a Bicicleta (de
acordo com a numeração de 1 a 8 correspondente à apresentada).
O preço do conjunto é a soma do preço do Cadeado mais a Bicicleta.
A legenda apresenta um esquema de cores para melhor compreensão do
enquadramento dos valores no orçamento, para custo da compra de um dado
número de conjuntos.
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● Declaração
Todos os proponentes envolvidos nesta proposta para o Orçamento
Participativo da Associação Académica de Aveiro 2018 pertencem ao NBicla –
Núcleo da Bicicleta da AAUAv.
A nossa jornada e envolvimento no associativismo estudantil aveirense
providenciou-nos com a sensibilidade e interesse demonstrados neste
documento para apresentação desta proposta e possível implementação do
projecto.

● Observações
Caso esta proposta seja eleita e o projecto tenha seguimento, estaremos
disponíveis para ajudar em qualquer ponto da sua implementação.

● Proponentes
João Pedro da Graça Vidal, Nº Mec.: 51277
Fátima Vanessa da Silva Pereira, NºMec.: 50229
Gonçalo Pinto Valente, NºMec.: 77621
Davide Manuel Ribeiro Morgado, NºMec.: 84950
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Orçamento Participativo
2018

Associação Académica da Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago,
Agra do Crasto
Aveiro
Portugal
3810-193

Projeto: Ecocopo
Candidatos
Joana Fonseca
João Romão

j.fonseca@ua.pt
joaoromao@ua.pt

933603587
965237827

A Universidade de Aveiro é reconhecida pelo seu campus sustentável e ecológico.
Nesta vertente, o presente projeto tem como objetivo fortalecer esse conceito ao
reduzir o número de copos de plásticos descartáveis nas semanas de integração
(HUG) e académicas (Enterro), com a introdução do Ecocopo.
A ideia baseia-se na venda de copos de plástico reutilizáveis, juntamente com uma
fita para evitar a sua perda, sendo este copo utilizado durante todos os dias do
evento.
Esta é uma prática que ocorre já em algumas universidades como é o caso de
Coimbra e, recentemente, no Porto, fazendo todo o sentido que Aveiro se inclua
nesta ação ecológica.

Material

Vantagens
❖ Redução do plástico descartável
❖ Oferta de uma opção mais sustentável
aos estudantes
❖ Redução do número de copos no recinto

Ecocopo
Personalização Ecocopo (1 cor)
Fita c/ suporte
Personalização Fita (1 cor)
Iva (23%)
Total (2304 unidades)
Quantidade (Ecocopos + Fitas)
Preço por unidade (Ecocopos + Fitas)

Custo (€)
353,54
161,28
921,60
161,28
367,47
1965,17
2304
0,85

(maior facilidade na limpeza)
❖ Lucro para a AAUAv
❖ Parceria com uma empresa local

Execução

Venda
Senha fino*
Preço por unidade (Ecocopos + Fitas)
Retorno (venda ao público)
Preço pós venda (1 unidade)
Total pós venda (2304 unidades)

Lucro (€)
-0,50
-0,85
1,50
0,15
345,60

*valor estimado a partir do valor de venda de um barril de 50L às barracas (120€)

❖ A AAUAv terá à venda (na loja e/ou recinto) o Ecocopo + Fita c/ suporte, produzido na empresa Copos e Palhinhas
- Aveiro. Como forma de incentivo à adoção desta prática, na compra do conjunto referido o estudante terá direito
a uma senha de cerveja. O custo de venda ao público (1,50€) tem em conta o preço de cada copo de cerveja (20cl)
de acordo com os valores estabelecidos para a venda de barris às barracas dos núcleos, sendo que as cervejas
oferecidas poderão ser servidas num posto independente das barracas.
Este é um projeto pioneiro que poderá ser executado a uma maior escala de modo a reduzir ao máximo o uso de
copos descartáveis nas festas académicas.

Projeto D.A.C- colorir S. Tomé e
Príncipe

Resumo
Muitos dos países menos desenvolvidos de África acabam por ficar desfasados a
nível educacional e académico, não só por falta de financiamento, mas também por falta
de meios de aprendizagem. Este projeto visa, em parte, dar ás crianças de São Tomé e
Príncipe um incentivo para que estudem e desenvolvam as suas capacidades não só
intelectuais, mas também criativas.

Introdução
Eu, Luana Sarinho, sou uma das embaixadoras desta campanha, e procuro
alertar para a necessidade de efetivar a solidariedade.
Esta missão começou em setembro de 2017, pela Ângela Castro outra das
embaixadoras do projeto, e também minha professora de dança há 4 anos. Após o
sucesso de uma recolha de 60kg., em material escolar, em apenas quatro dias,
conseguimos entregar todo o material, pessoalmente, em duas escolas: Neves e Santa
Catarina.
D.A.C-colorir S. Tomé e Príncipe surge assim com o intuito de recolher durante 6
meses material escolar, brinquedos e vestuário. Tudo isto se destina a São Tomé e
Príncipe e será distribuído pelas populações mais carenciadas, de preferência as de
Santa Catarina e Neves. Todo o processo é organizado desde a recolha, triagem,
acondicionamento, levantamento, entrega, entre outros, por voluntários.
Assim, em setembro de 2018 irei presencialmente fazer a entrega de todo o material
recolhido, pretendendo dar a estas crianças um começo letivo mais colorido.
Temos como principal preocupação proporcionar a todas as crianças um
regresso à escola mais colorido e também com maior dignidade. Para os pais
empregados, mas baixos salários, e em particular os desempregados todo este processo
é bastante complicado. Este recomeço nem sempre é fácil e não podemos deixar que a
dificuldade financeira afete a aprendizagem das crianças com menos possibilidades.

Iniciativas
O projeto é de carácter voluntário. Por isso, todas as verbas angariadas pelas
entidades que ajudem ao sucesso deste projeto, terão como finalidade o pagamento do
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transporte do material recolhido e de todas as despesas associadas. Neste momento já
estamos a desenvolver várias atividades entre as quais:
•

Workshops de dança

•

Encontro de zumba

•

Espetáculos de dança

Até ao momento, todas as atividades desenvolvidas têm sido no âmbito da dança, pois é
um mundo ao qual pertenço há algum tempo e que me é muito familiar e querido. Tal
tornou que fosse mais fácil fazer a divulgação do projeto junto deste público.

Orçamento
Toda a logística do projeto tem custos associados, e sendo este de carácter
voluntário, pretendemos que estes sejam financiados.
Custos associados:
Orçamento
Viagem Porto-São Tomé e Príncipe
Estadia (7dias)
Transporte de material
Guia de viagem
Vacinação

Preço€
520
120
450
250
100
1440

A quem se destina
Destina-se a todos aqueles que queiram dar “sorrisos” e “colorir” o inicio do ano
letivo destas crianças; e destina-se essencialmente a jovens que valorizem a importância
de estudar e o (bom) acesso a uma melhor aprendizagem. Achamos assim pertinente
que uma universidade com cerca de 15.000 estudantes, se cada um der um simples
lápis para esta causa, este lápis transformar-se-á em 15.000. Em 15.000 simples lápis
multiplicados pelos sorrisos que iremos proporcionar. E isso será o mais reconfortante.

Conclusão
Pretendemos assim ter uma grande aderência de todas as entidades, para que
todo este processo seja mais fácil e abrangente, quiçá, venha a ter proporções ainda
maiores. Esperamos contar com todos para que em 2018 S. Tomé e Príncipe fique mais
colorido.
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