
 

 

Designação do projeto | CIMRLEIRIA.06.02 - Aquisição, implementação e operação de Sistema de Bike Sharing 
na cidade de Leiria 

Código do projeto | CENTRO-09-1406-FEDER-000090 

Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono 

Região de intervenção | União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 04-11-2021 

Data de início | 01-11-2021 

Data de conclusão | 30-12-2022 

Custo total elegível | 910.200,00 EUR  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 773.670,00 EUR 

Apoio financeiro público nacional | 136.530,00 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A candidatura consiste na implementação de um sistema público e gratuito de bicicletas partilhadas, em Leiria, incluindo 
as seguintes ações: 

- Um mínimo de 220 bicicletas elétricas. 
- 20 estações e um mínimo de 200 docas de carregamento. 
- Sistema de controlo central, que irá detetar falhas de alimentação do suporte das bicicletas, detetar as tentativas de 
vandalismo e controlar as docas. 
- Sistema de gestão do sistema público de bicicletas partilhadas, relativo ao fornecimento do software de gestão do 
serviço, fornecimento da página de internet do sistema e da aplicação móvel para os utilizadores. 
- 1.500 cartões de utilização. 
 
O acesso às bicicletas pelos utilizadores é realizado de forma desmaterializada, através de uma plataforma digital. As 20 
estações são localizadas em zonas residenciais da cidade, junto a equipamentos e serviços públicos e junto a parques de 
estacionamento e terminal rodoviário. 

O objetivo desta intervenção é aumentar o uso de bicicleta na cidade como modo de transporte urbano de uso 
quotidiano, complementando o uso do transporte público. 

Com a implementação da presente operação prevê-se: 

 a instalação de 1 sistema de gestão e informação. 
 a melhoria de 1 interface dos transportes públicos coletivos de passageiros em meio urbano. 
 A redução, até 2023, dos gases com efeito de estufa de 8,69 Ton Co2. Considera-se, para tal, um valor de referência 

de 318.651,88 Ton CO2, referente ao ano de 2018. 
 



 

 

                        


