DISCURSO UBIKE

Boa tarde,
Magnifica Reitora Professora Doutora Ana Costa Freitas

Ex.mo Sr. Ministro do Ambiente, Dr. João Pedro Matos Fernandes

Ex.mo Sr. Presidente, da Câmara Municipal de Évora Dr. Carlos Pinto de Sá

Ex.mo. Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente Dr. José Mendes

Ex.mo Sr. Presidente, do Instituto de Mobilidade e Transportes Dr. Eduardo Feio

Ex.mas e Ex.mos Vice-Reitores e Pró-reitores,

Exma. Sra. Administradora Cesaltina Frade

Ex.mos Diretores das Unidades Orgânicas

Ex.mos Diretores de Serviços e restantes equipas

Ex.mos Docentes e funcionários não docentes da Universidade de Évora

Caríssimos convidados e elementos da Mesa Redonda

Cumprimentos às demais entidades aqui presentes

Estimados estudantes

Minhas Senhoras e meus senhores

“De carro eu vou mais rápido, mas de bicicleta a minha vida vai mais longe.”
Numa época em que as questões ambientais são cada vez mais valorizadas e
que é indubitavelmente necessário fazer um corte drástico nas emissões de
gases com efeito de estufa, é de louvar que se procure sensibilizar os jovens e
toda uma comunidade para a adoção de um estilo de vida mais saudável e
preocupado com o ambiente.
São 15 as instituições de ensino superior que decidiram abraçar este projeto,
que decidiram apostar em estilos de vida saudáveis e na educação ambiental de
jovens! Em Portugal só 1% das deslocações quotidianas se processam em
bicicleta em relação aos 7% que se processam no resto da Europa, e nós,
estudantes, estamos na geração certa para poder fazer uma opção. Felizmente,
é-nos agora dada a possibilidade de a fazer!
Partilhar diferentes modos de deslocação, partilhar novos formas de estar, novas
consciências e olhar para o mundo no seu todo… toda esta experiência faz
também parte do Ensino Superior e da formação de bons cidadãos. Faz parte da
Universidade de Évora.
É importante referir que o Projeto UBike é uma mais valia para a cidade – que
certamente ficará reconhecida pela boa conduta e que, sendo património, muito
beneficia, se menos carros passarem pelas nossas calçadas e no centro
histórico, - e para a Universidade que, uma vez mais, faz crescer o interior do
país!
Enquanto AAUE, consideramos que há aqui um potencial enorme para os
nossos estudantes – que vivendo fora da periferia da cidade ou frequentando
aulas nos vários polos se poderão deslocar mais facilmente. Há aqui uma

possibilidade para os nossos jovens serem mais saudáveis e ativos e
contrariarem a tendência de deixar de praticar desporto ao ingressarem na
Universidade. Há aqui um incentivo para uma mudança de mentalidades e
combate ao sedentarismo.
Para terminar, resta-me dizer que AAUE está e estará sempre pronta a contribuir
de forma significativa para o grande objetivo que é alcançar uma mobilidade mais
sustentada em Portugal, e estamos inteiramente disponíveis para colaborar na
boa implementação deste projeto na Universidade de Évora e junto dos
estudantes. Este pode ser o empurrão que faltava para que todos comecemos a
pedalar.
Esta medida é para os estudantes, é para a Universidade, é para a cidade. Em
2016 deram-se as primeiras pedaladas nesta ideia, hoje materializa-se! Que
estas 500 bicicletas, se transformem em muitas mais.

Muito obrigada a todos!

