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Foi aprovada por unanimidade, em reunião camarária de 30 de novembro, a proposta de
protocolo de cooperação institucional a celebrar entre o Município de Torres Novas e o
Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves com vista à implementação do projeto «Saber andar
(melhor) de bicicleta».

Este protocolo de cooperação visa contribuir para o desenvolvimento harmonioso e
ambientalmente sustentável das localidades, promovendo a prática do ciclismo de forma
abrangente, de forma a potenciar o uso da bicicleta em contexto escolar e, consequentemente,
padrões de mobilidade mais seguros e saudáveis junto das comunidades escolares e, em
particular, dos alunos.

Desta forma, caberá ao Município de Torres Novas, entre outras componentes, assegurar os
recursos materiais necessários e adequados para a implementação do projeto, proporcionando
a aquisição dos recursos considerados necessários e adequados ao desenvolvimento do
projeto (bicicletas, capacetes, consumíveis, ferramentas), através da entrega ao Agrupamento
de Escolas Artur Gonçalves de um montante de 3 000 euros; assegurar uma comparticipação
de 2 000 euros anuais ao Agrupamento para garantir a correta manutenção das bicicletas
envolvidas no projeto, durante os anos letivos 2022/23, 2023/24 e 2024/2025; assegurar o
transporte de equipamentos (bicicletas) entre os Centros Escolares do Agrupamento, de acordo
com as necessidades de rotatividade; colaborar no aumento dos lugares de estacionamentos
para bicicleta no interior dos recintos escolares do concelho.
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Ao Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves caberá, entre outros, dinamizar o projeto «Saber
andar (melhor) de bicicleta» em todos os diferentes níveis de escolaridade do agrupamento;
dedicar ao projeto uma média de 4 horas semanais e 3 professores ao longo de todo o ano
letivo de 2021/22, em tarefas de preparação e execução do mesmo; divulgar o projeto junto da
comunidade escolar, integrando as iniciativas do mesmo no Plano Anual da Escola; prestar
todo o apoio institucional e técnico necessário, garantindo a boa implementação do Projeto,
bem como acompanhar, monitorizar e avaliar o trabalho desenvolvido na aprendizagem do
ciclismo pelos alunos; desenvolver e disponibilizar os recursos didáticos necessários e os
espaços das Escolas Chora Barroso e Artur Gonçalves para a realização de atividades no
âmbito do projeto; disponibilizar local no interior do recinto escolar para instalação de
estacionamento para bicicletas para a comunidade escolar e zelar pela manutenção e
conservação do equipamento fornecido no âmbito do projeto.

De recordar que o Agrupamento de Escolas Gil Paes já se encontra abrangido pelo projeto
«Saber andar (melhor) de bicicleta», desde o ano letivo 2019/2020, tendo recebido por parte do
Município de Torres Novas mais de 80 bicicletas com vista à sua dinamização.
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