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Conheça e obedeça às leis locais para bicicletas........................... ..18

Ande com o cartão de cidadão......................................................................19

Utilização de certos aparelhos.......................................................................19

Utilize os sinãos de mão.....................................................................................20

Esteja atento a carros, pedestres e outros obstáculos..................20

Use capacete e roupas a pensar que vai andar de bicicleta......20

Ande com segurança com estrada molhada ou vento forte......20

Garanta que as outras pessoas possam vê-lo......................................21

Pense em segurança quando andar de bicicleta...............................21

Instruções de condução......................................................................................23

   Use seus travões com cuidado...................................................................23

   Troque as mudanças corretamente.........................................................23

   Leve itens de reparo quando andar de bicicleta.............................23

PROTEJA SUA BICICLETA...................................................................................24

Previna o furto de sua bicicleta......................................................................24

Anote o número da bicicleta............................................................................24

Mantenha sua bicicleta limpa..........................................................................24

Estacione sua bicicleta com segurança....................................................24

Como utilizar o cadeado corretamente....................................................26

PLANIFIQUE O SEU PERCURSO PARA O IPBEJA................................28

Caracterização das condições de acessibilidade...............................33

   Rede viária.................................................................................................................33

   Rede ciclável...........................................................................................................35

 Áreas de estacionamento.................................................................................36

   Bicicletas...................................................................................................................36

REPARAÇÃO DAS BICICLETAS.........................................................................39

Auto-reparação das bicicletas..............................................................................39

   Reparação de furos...................................................................................................39

   Desmontar o pneu......................................................................................................39

   Encontrar o furo............................................................................................................40

   Realizar o remendo....................................................................................................40

   Remontar o pneu.........................................................................................................41

Munutenção das bicicletas e estruturas de apoio.................................42

Horário da oficina com técnico especializado em reparação da      

bicicleta...................................................................................................................................43

ÍNDICE



7

INTRODUÇÃO

A mobilidade sustentável é cada vez mais um desígnio, sendo neces-

sário encontrar formas atrativas de a promover. Os compromissos as-

sumidos ao nível da redução de consumo de energia, das emissões 

de gases com efeito de estufa e de poluentes atmosféricos e a neces-

sidade de diminuição do congestionamento das cidades fazem com 

que se equacionem novas formas de atrair a população para modos 

mais sustentáveis, alterando a repartição modal, nomeadamente pela 

racionalização do uso do automóvel, e simultaneamente, melhorando 

a qualidade de vida dos cidadãos. É missão de todos e para todos, e 

onde a academia pretende ter um papel importante na sua promoção 

e adopção regular destes comportamentos.

O projecto U-Bike Portugal é um projecto de âmbito nacional de pro-

moção da mobilidade ciclável em meio académico, que visa incenti-

var a adoção de hábitos mais sustentáveis em termos de mobilidade, 

através da disponibilização pelas instituições de ensino superior de 

bicicletas elétricas e convencionais para uso público.

O manual de ciclista da U-Bike Beja pretende ser um apoio para todos 

os participantes neste importante projeto. Esperamos que este docu-

mento possa significar um bom enquadramento teórico que estimule 

a prática do uso desta “obra de arte” que é a Bicicleta. A ACADEMIA A 

PEDALAR. Pedale direto ao Futuro usando uma forma inteligente de 

se deslocar na cidade.
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REGRAS DO PARTICIPANTE 
DO PROJECTO U-BIKE

Benefícios de utilizar a bicicleta de forma regular

Os principais benefícios de utilizar o velocípede tanta para si como 

para o ambiente. 
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ANTES DE ANDAR PELA PRIMEIRA VEZ 

Assegure-se de que sua bicicleta seja do tamanho correto 

Tenha em consideração se a bicicleta possui as dimensões corretas 

para seu corpo. Deve haver uma distância de pelo menos 50 mm entre 

o tubo superior e o utilizador quando fica de pé́ sobre sua bicicleta. 

Você pode ajustar o selim e o guiador de forma a oferecer o maior 

conforto e desempenho. 

Saiba como sua bicicleta funciona
As características da sua bicicleta, se não usadas corretamente, podem 

reduzir seu controle sobre a mesma. Antes de andar rápido ou em 

condições que possam causar problemas, aprenda o funcionamento 

e o desempenho de todos os mecanismos de sua bicicleta, 

especialmente os travões e componentes de direção. Pratique o uso 

de sua bicicleta em velocidades mais baixas num estacionamento de 

veículos plano e vazio. Pratique novamente após qualquer mudança 

na sua bicicleta.

Saiba o abecedário da bicicleta 
Para conseguir identificar alterações na sua bicicleta e conseguir a 

sua rápida resolução em caso de dano é importante saber o nome 

dos diversos componentes da bicicleta que estão expostos na figura 

seguinte:
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1- Quadro

2- Selim

3- Luz dianteira

4- Guiador

5- Forqueta

6- Bateria

7- Eixo pedaleiro

8- Motor elétrico

9- Luz traseira 

10- Descanso

11- Cadeado

12- Cubo mudanças
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ANTES DE CADA USO: 
LISTA DE VERIFICAÇÃO

Inspecione o quadro e a forqueta
Antes de começar a andar de bicicleta.

Inspecione as rodas
Verifique a pressão dos pneus. Calibre os pneus até a pressão de ar 

recomendada na parede lateral do pneu. Assegure-se de que as rodas 

não estejam tortas. Gire a roda e confira o aro quando ele passa pelos 

calços dos travões ou pelo quadro. O aro não deve balançar de um 

lado para o outro nem para cima/para baixo.

Inspecione os travões 
Pressione as manetes dos travões e verifique se executam a travagem 

das rodas.

Inspecione o selim (banco) 
Assegure-se de que o selim esteja corretamente fixado. Tente girar o 

selim no quadro e tente mover a parte da frente do selim para cima e 

para baixo. O selim não deve se mover ou ficar solto. 

Inspecione as luzes e refletores
Assegure-se de que todos os refletores estejam limpos e nas posições 

corretas. Verifique se as luzes funcionam corretamente e se as 

baterias/pilhas estão carregadas. 

Conservação geral da bicicleta
Abaixo apresentamos a figura que resume os aspetos a ter em conta 

na conservação da sua bicicleta.
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REGRAS PARA ANDAR DE BICICLETA 
COM SEGURANÇA
 
Conheça e obedeça às leis de trânsito para bicicletas
Obedecer às leis de trânsito é fundamental para se manter a si e aos 

outros a salvo. Lembre-se que andar de bicicleta tem riscos e não lhe 

dá um estatuto diferente dos outros utilizadores da estrada.

Estas são algumas das regras mais importantes:

•	 Use os sinais de mão corretos.

•	 Quando estiver a andar com outros ciclistas, circule em fila 

indiana (um atrás do outro). 

•	 Ande no lado correto da rua, no mesmo sentido do trânsito; 

não ande na contramão.

•	 Conduza a bicicleta defensivamente, preparado para 

qualquer situação

Recentemente foram introduzidas importantes regras na circulação de 

velocípedes, nomeadamente:

• Acaba com a discriminação dos velocípedes na regra 

geral da cedência de passagem: tem prioridade quem se 

apresenta pela direita num cruzamento não sinalizado, seja 

um veículo a motor ou um velocípede;

• Fim da obrigatoriedade de circular o mais à direita possível. 

Pode reservar uma distância de segurança face à berma;

• Obriga o condutor a assegurar uma distância mínima lateral 

de 1,5 m relativamente ao ciclista e a abrandar a velocidade 

durante a sua ultrapassagem;

• Elimina a obrigatoriedade de os velocípedes circularem 

nas ciclovias, permitindo ao utilizador da bicicleta optar por 

circular juntamente com o restante trânsito, quando não 

considere a alternativa em ciclovia vantajosa em termos de 

segurança, conforto ou competitividade;

• Introduz a permissão de dois velocípedes circularem lado a 

lado numa via, exceto em vias com reduzida visibilidade ou 

sempre que exista intensidade de trânsito ou cause perigo 

ou embaraço ao trânsito;

• Equipara as passagens para velocípedes às passagens 

para peões, tendo agora os condutores dos outros veículos 

que ceder passagem aos condutores de velocípedes, nos 

atravessamentos em ciclovia;

• Prevê e permite o transporte de passageiros em atrelados 

com crianças e isto em qualquer via;

Ande com o cartão de cidadão
O condutor de velocípede deve ser portador de documento legal 

de identificação pessoal. Tratando-se de velocípede com motor, o 

condutor que ainda tenha Bilhete de Identidade em vez do Cartão 

do Cidadão tem igualmente de se fazer acompanhar do Cartão de 

Identificação Fiscal. Quem infringir é sancionado com coima de € 30 

a € 150.

Utilização de certos aparelhos
A utilização, durante a marcha do veículo, ou o manuseamento de 

forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho 

suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores 

sonoros e aparelhos radiotelefónicos, é proibida ao condutor de 

qualquer veículo, inclusive de velocípedes.

Excetuam-se os aparelhos dotados de um único auricular ou microfone 

com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento 

continuado. O condutor de velocípede que infrinja estas regras é 

sancionado com coima de € 60 a € 300.
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Utilize os sinãos de mão 
Para circular em segurança é fundamental que utilize os sinais de 

mão sempre que pretende mudar de direção. Desta forma informa 

os outros utilizadores da estrada para onde pretende ir e garantir 

trajetórias seguras para todos. 

Esteja atento a carros, pedestres e outros obstáculos
Um ciclista é difícil de ser visto, e muitas pessoas não conhecem os 

direitos e considerações especiais de um ciclista. Se um carro entrar 

subitamente na sua faixa, um pedestre cruzar a rua à sua frente ou 

alguém abrir a porta de um carro estacionado, vocế poderá́ envolver-

se num acidente. Use a campainha na bicicleta e use-a para alertar 

outras pessoas da sua passagem. Esteja atento a buracos na rua, 

tampas de esgoto, terra/cascalho ou desniveis e outros obstáculos 

que possam causar impacto em suas rodas ou fazê-las derrapar.

Use capacete e roupas a pensar que vai andar de bicicleta
Use o capacete que atenda aos padrões de segurança da UE, pois 

pode prevenir ou reduzir ferimentos. Remova seu capacete quando 

não estiver em sua bicicleta; se o capacete for preso por alguma coisa 

pode estrangulá-lo.

Use roupas tendo em conta que se vai deslocar de bicicleta, óculos 

protetores e luvas. Use também roupas leves, e cores vivas, para que 

vocế seja mais facilmente visível, especialmente à noite. Não use 

roupas folgadas, porque a corrente ou as rodas podem prendê-las.

Ande com segurança com estrada molhada ou vento forte
Com estrada molhada, o poder de travagem diminui. Mesmo com 

travões com manutenção e ajuste corretos, em estrada molhada é 

necessária mais pressão no manipulo e maiores distâncias para parar. 

A estrada molhada também reduz a tração.A superfície da rua/

estrada pode ficar escorregadia e objetos comuns podem-se tornar 

traiçoeiros, como folhas molhadas, sinais de tráfego pintados na pista 

e tampas de esgotos. 

Garanta que as outras pessoas possam vê-lo 
Sua bicicleta possui um conjunto completo de refletores. Assegure-se 

de que os refletores estejam limpos e na posição correta. No entanto, 

eles não facilitam sua visibilidade, exceto que luz esteja apontada para 

eles. Refletores não ajudam na sua visão, mas boas luzes de bicicleta 

podem fazer isso. 

Pense em segurança quando andar de bicicleta 
Você pode prevenir muitos acidentes de bicicleta se usar bom senso e 

pensar em termos de segurança. Aqui estão alguns exemplos: 

• Confira sua bicicleta antes de cada vez que for andar. • 

• Não ande ‘sem as mãos’. 

• Não ande com objetos soltos presos ao guiador ou outra 

parte da sua bicicleta. 

• Não ande alcoolizado ou quando estiver usando 

medicamentos que possam deixá-lo sonolento. 

• Não leve ninguém na parte de trás da bicicleta. A maioria 

das bicicletas é projetada para levar somente uma pessoa. 

• Não ande de forma abusiva. Ande nas condições de uso 

especificadas para seu tipo de bicicleta. 

• Ande com cuidado nos caminhos fora-de-estrada. Não 

passe sobre pedras, galhos ou depressões. Quando se 

aproximar de uma descida, diminua sua velocidade, mova 
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seu peso para baixo e para trás e use o freio traseiro mais 

do que o dianteiro. 

• Evite andar em grandes grupos. 

• Não ande rápido demais. Altas velocidades causam riscos 

maiores. Em velocidades mais altas, existe um risco maior 

que as rodas derrapem ou que uma pequena ondulação ou 

irregularidade cause um impacto no seu quadro ou garfo

Instruções de condução

Use seus travões com cuidado 
Circule sempre a uma distância segura de outros veículos ou objetos. 

Ajuste a distância e força de travagem às condições em que estiver 

andando. 

Troque as mudanças corretamente 
Você pode mudar as mudanças da bicicleta para a combinação mais 

confortável ou adequada para as condições, que lhe permita pedalar 

num ritmo constante e agradável.

Se tiver um problema com a sua bicicleta
Qualquer problema nas bicicletas, equipamento a adicionais e 

estruturas de apoio identificados pelos membros da comunidade 

académica do IPBeja devem ser reportados através do email ubike@ipbeja.

pt, de modo a que o elemento da equipa técnica do projeto U-Bike 

competente possa diligenciar no sentido da sua resolução célere.
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PROTEJA SUA BICICLETA

 

Previna o furto de sua bicicleta 
Utilize sempre o cadeado “inteligente” que existe na sua bicicleta, 

juntamente com o cabo de aço que deve envolver um objeto fixo 

(poste, sinais, locais de estacionamento). Não estacione sua bicicleta 

sem prendê-la com cadeado. Deve estacionar a bicicleta em locais 

visíveis, evitando deixá-la com acessórios facilmente removíveis.. 

Anote o número da bicicleta

Anote o número da bicicleta na capa deste manual e guarde-o em 

um local seguro. Sempre que tiver um problema com a sua bicicleta 

deve reportar essa situação para ubike@ipbeja.pt e indicar o respetivo 

número de serie. 

Mantenha sua bicicleta limpa 
Se o quadro ou algum componente estiver sujo, limpe-o com um pano 

macio e húmido e um produto de limpeza específico para bicicletas ou 

uma solução de detergente para lavar louça e água. Não use solventes 

industriais ou produtos químicos fortes, pois eles podem causar danos 

à pintura ou a peças móveis. 

Estacione sua bicicleta com segurança 
Depois de andar com a bicicleta, coloque-a em um local onde ela não 

obstrua a passagem e tenha proteção contra condições perigosas. 

Assegure-se de que sua bicicleta não possa cair. Uma queda causar 

danos estruturais no equipamento. 

O uso incorreto de um suporte para bicicletas pode entortar as rodas. 

Não apoie a bicicleta pelos passadores de mudanças pois pode 

entortar ou introduzir sujidade no conjunto de tração. 
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Como utilizar o cadeado corretamente 
Na figura abaixo apresentamos diferentes formas de colocar o seu cadeado 

de forma a poder trancar a sua bicicleta e dificultar o seu roubo. Atente que 

deve utilizar o cadeado sempre que se afastar da bicicleta mesmo que seja 

por breves momentos. Não se esqueça que a oportunidade faz o ladrão e 

tem de acarretar com todas as restantes consequências desse roubo.

Atente a outras considerações importantes podem aumentar a 

segurança do seu equipamento:

• Quando não estiver a utilizar a bicicleta utilize sempre o 

“cadeado inteligente” da bicicleta. 

• Ao estacionar, coloque a mudança mais pesada na 

bicicleta. Isto poderá ajudar caso alguém a queria roubar e 

se puser em marcha de seguida.

• Deverá prender as duas rodas junto ao quadro, prevenindo 

assim o furto de ambas as rodas.

• Caso não tenha acesso a um local próprio para 

estacionamentos de bicicletas, preste bem atenção onde 

a vai estacional e verifique se é seguro.

• Nunca estacione a sua bicicleta em locais pouco iluminados 

ou pouco movimentado.

• Utilize bons cadeados como os que têm formato de “D” ou 

“U”, cabos de segurança ou correntes específicas.
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PLANIFIQUE 

O SEU PERCURSO 

PARA O IPBEJA 

O IP Beja estende-se ao 

longo de uma área esti-

mada em mais de 75.000 

m2. Todas as instalações 

do Instituto Politécnico 

de Beja, com exceção das 

residências estudantis, es-

tão localizadas no mesmo 

polo, na União de Fregue-

sias de Santiago Maior e 

São João Baptista, cerca 

de 1 Km a oeste do Centro 

Histórico da cidade.

A figura seguinte apresen-

ta o IP Beja no mapa.

Fonte: Google Maps . 

IP Beja no Mapa
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Comparada com a longa história da região envolvente e das suas 

gentes, pode dizer-se que a história do Instituto Politécnico de Beja 

é muito recente, tendo iniciado atividade apenas em 1987. Contudo, é 

uma história intensa, rica em desafios e em experiências.

Atualmente o Instituto tem uma estrutura académica que inclui quatro 

escolas, todas adequadamente equipadas para o desenvolvimento de 

aprendizagens ativas baseadas em competências, com um elevado 

nível de autonomia, oferecendo um leque variado de cursos de 

formação inicial (licenciaturas) e também de formação pós-graduada, 

mestrados e cursos técnicos superiores profissionais.

A oferta formativa do IP Beja contempla 4 escolas distintas, a saber: 

Escola Superior Agrária (ESA), Escola Superior de Educação (ESE), 

Escola Superior de Saúde (ESS), Escola Superior de Tecnologia e de 

Gestão (ESTIG).

Instalações do Campus do IP Beja
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Estando todas as instalações localizadas num mesmo polo, as 

deslocações dos membros da comunidade académica nunca são 

muito longas, não ultrapassando os 500 metros, como se pode ver na 

figura seguinte.

Caracterização das Condições de Acessibilidade

Rede Viária
O IPBeja encontra-se numa localização privilegiada, nas proximidades 

do Itinerário Principal 2 (IP2) e a cerca de 1 Km a oeste do Centro 

Histórico de Beja, o que permite um rápido acesso de/e para o IP Beja.

Para que esta situação se torne clara, é útil efetuar uma caracterização 

da rede viária que serve o concelho de Beja.

A caracterização da rede viária em termos de hierarquia funcional 

permite avaliar a acessibilidade viária dos principais polos geradores 

de tráfego da cidade, bem como a perceção das eventuais dificuldades 

associadas aos movimentos de entrada na cidade e da circulação no 

seu interior.

A estruturação do espaço urbano é importante, pois tem um papel 

fundamental na ligação de diversos setores de um aglomerado 

urbano. Consoante o seu papel na rede viária, é atribuído à rua um 

nível hierárquico. 

No que diz respeito à rede arterial, temos a Norte o IP8 e a Sul e a 

Oeste o IP2 que, em conjunto, formam um troço de uma circular 

incompleta em torno da cidade. 

A hierarquização da rede viária da cidade de Beja encontra-se na figura 

seguinte.
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Fonte: Plano de Mobilidade Sustentável de Beja . 

Hierarquia viária da cidade de Beja

Rede Ciclável
Beja dispõe de pistas clicáveis que se estendem ao longo de cerca 

de 7 Km. O IP Beja está servido por uma pista clicável que permite aos 

utilizadores deslocarem-se ao Centro Histórico da Cidade, bem como 

para outras zonas da cidade, como se pode ver na figura seguinte.

Os utilizadores podem utilizar a R. António Sardinha e a R. Francisco 

Miguel Duarte para se deslocarem ao Centro Histórico ou as áreas 

adjacentes ao Itinerário Principal 2 (IP2) para se deslocarem a outras 

direções.

Centro His-
tórico de 

Beja

CENTRO
HISTÓRICO

DE BEJA

IP2

Rua Francisco Miguel Duarte

Rua António Sardinha
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Áreas de Estacionamento

Bicicletas
O IPBeja está bem servido ao nível de estacionamento, quer ao nível de 

veículos automóveis, quer ao nível do estacionamento para bicicletas.

No âmbito do Programa PETRAS, foram instalados diversos postos de 

estacionamento para bicicletas, um pouco por toda a cidade de Beja.

No total, há 12 locais de estacionamento (14 postos de estacionamento) 

no concelho de Beja, ao abrigo do programa PETRAS (e diversos 

outros postos não associados ao programa, ao longo da cidade).

A figura seguinte apresenta um mapa com a localização dos postos de 

estacionamento PETRAS para bicicletas existentes na cidade de Beja.

Fonte: CM Beja e Google Maps

Postos de Estacionamento de Bicicletas em Beja
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Nas instalações do IPBeja podem encontrar-se seis postos de 

estacionamento para bicicletas e mais dez nas imediações da 

instituição. No total, a capacidade de estacionamento de bicicletas 

num raio de 1 km do IP Beja é de 80 lugares, como se pode ver no 

quadro seguinte

A figura seguinte apresenta a localização dos postos de estacionamento 

de bicicletas existentes no IP Beja. Cada um dos bicicletários 

identificados na figura tem capacidade para cinco bicicletas.

Reparação das bicicletas

As bicicletas modernas são muito resistentes e fiáveis, mas existe 

sempre a possibilidade de ter pequenos problemas mecânicas que 

necessitam de alguma intervenção mais ou menos especializada. 

Abaixo apresentaremos alguns dos problemas mais frequentes e que 

podem ser facilmente resolvidos pelo próprio utilizador. No IPBeja 

colocamos ainda à disposição duas possibilidades para reparar a sua 

bicicleta que são os postos de autorreparação e uma oficina com um 

técnico especializado de reparação de bicicletas.

Auto-Reparação das bicicletas

REPARAÇÃO DE FUROS

No caso de ter tido um furo pode efetuar os seguintes procedimentos:

Antes de retirar a roda do quadro ou garfo, ou desmontar o pneu:

1. procure localizar o objeto causador do furo;

2. se necessário encha mais o pneu e passe a mão lenta e suavemente 

sobre a banda de rodagem para descobrir onde está o vazamento;

3. faça uma marca onde ele se encontra;

4. só então retire a roda do quadro ou garfo.

DESMONTAR O PNEU

5. esvazie por completo o ar da câmara;

6. encaixe as duas primeiras espátulas no pneu, com uma distância de 

aproximadamente 10 centímetros entre elas;

7. puxe-as ao mesmo tempo para fora, girando no sentido do centro 

da roda;

8. segure-as encostadas nos raios com uma mão;

9. encaixe com cuidado a terceira espátula no pneu e puxe para fora;

10. repita a operação até que toda a lateral do pneu esteja desencaixada 

do aro;

11. cuidado para não perder a referência da marca de onde o furo está.

Residência I Residência II

ESTIG

ESAB

ESEB

ESSB

Bicicletários
Oficina

Ao longo de implementação deste projeto serão ainda colocados mais 

245 lugares de estacionamento em diversos lugares do campo assim 

como 2 postos eléctricos de carregamento.
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ENCONTRAR O FURO

12. retire a câmara para fora do pneu. Algumas vezes, não é necessário 

retirar o bico do aro para realizar o remendo;

13. se o pneu esvaziou muito rápido, talvez seja possível notar o furo 

a olho nu;

14. encha bem a câmara e passe a mão sobre ela até localizar o furo;

15. faça uma marcação com uma caneta esferográfica onde está o 

furo. Esta marcação deve ser desenhada de modo que seja possível 

centralizar o remendo no local exato do furo e que ela não desapareça 

depois de lixar a câmara. Uma boa opção é fazer uma espécie de mira 

com um traço vertical e um horizontal cruzando exatamente sobre o 

furo.

REALIZAR O REMENDO

16. com uma lixa média, lixe uma área no entorno do furo, maior do 

que a área que será ocupada pelo remendo;

17. coloque pouca cola e espalhe bem por toda a área lixada. É um erro 

colocar muita cola porque isto fará o remendo soltar;

18. deixe a cola secar por uns minutos;

19. nunca coloque os dedos na área que recebeu cola;

20. só retire a película protetora do remendo na hora de colá-lo na 

câmara;

21. retire a película plástica do remendo, evitando tocar na área de 

contato do remendo;

22. coloque o remendo centrado no furo e pressione;

23. apóie a câmara em uma superfície regular, lisa e limpa, e esfregue 

com pressão sobre o remendo usando a bomba ou uma espátula;

24. antes de remontar o pneu, encha a câmara para certificar-se que 

não há outro furo.

REMONTAR O PNEU

25. procure com os dedos por dentro de todo o pneu, se há algum 

objeto cortante que possa furar novamente a câmara. Se houver algo, 

retire;

26. monte só uma das laterais do pneu no aro;

27. a câmara deve ser colocada de volta no pneu com um pouco de ar 

para evitar que fique enrugada ou dobrada;

28. encaixe o bico da câmara no aro e assente a câmara dentro do 

pneu;

29. monte por completo o pneu no aro;

30. certifique-se que ele está completamente dentro do aro nos dois 

lados;

31. encha um pouco o pneu e certifique-se que ele se acomodou 

corretamente no aro;

32. pneu de qualidade só assenta perfeitamente bem quando recebe 

um pouco de pressão;

33. se tudo estiver em ordem, encha até chegar a pressão mínima 

indicada na lateral da banda do pneu;

Evite encher um pneu murcho em calibrador automático de posto de 

gasolina. Se não tiver outra opção, baixe a pressão do aparelho para 

umas 15 libras, encha o pneu, certifique-se que está tudo bem, e só 

então coloque a pressão desejada.
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Manutenção das bicicletas e Estruturas de Apoio
O utilizador da bicicleta deve assegurar a manutenção básica da bici-

cleta, garantindo o seu bom estado de funcionamento.

Quaisquer problemas nas bicicletas, equipamentos adicionais e estru-

turas de apoio devem ser imediatamente reportados através do email 

ubike@ipbeja.pt.

As bicicletas deverão fazer uma revisão técnica na oficina do IPBeja a 

cada de 200 km ou 3 meses de uso (devidamente agendada).

Os custos de manutenção/reparação da bicicleta decorrente de mau 

uso ou do uso negligente ou doloso, de imprudência ou ação contrária 

ao disposto no regulamento do projeto, serão imputados ao requisi-

tante e fazem-no incorrer em responsabilidade civil nos termos gerais.

Horário da oficina com técnico especializado em reparação 

da bicicleta 

Às terças-feiras das 14h às 17h e à quinta-feira das 9h às 13h, terá a 

possibilidade de levar a sua bicicleta à oficina do IPBeja e encontrar 

um técnico que o ajudará a resolver o problema da sua bicicleta que 

não consegui solucionar sozinho. O local da oficina é o exposto na 

figura acima.

Para um atendimento mais eficaz sugerimos que possa fazer o agen-

damento dessa visita através do e-mail ubike@ipbeja.pt.




