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CONCURSO para PROJECTO DO BICICLETÁRIO  

da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

 

 

 

 

Introdução 

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa pretende dotar o nosso edifício com um 
equipamento para acolher os velocípedes usados pelos alunos, docentes e funcionários nas suas 
deslocações casa-trabalho. O equipamento em apreço será, no presente documento, nomeado 
como “o bicicletário”. Pretende-se assim facilitar o uso das bicicletas como meio de transporte 
quotidiano de e para a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). 

Deste modo, convidam-se todos os alunos e docentes da nossa faculdade a apresentarem projetos 
de fabrico e instalação do bicicletário da FBAUL. 

O presente documento estabelece o programa para o projeto do bicicletário. 

Todos os pedidos de esclarecimento relativos a este documento devem ser dirigidos, por escrito, 
para a morada de correio electrónico ana.vasconcelos@fba.ul.pt. 

 

1. Objecto do projeto 

1.1. O projeto do bicicletário contempla: 

a) A concepção de um equipamento para permitir o estacionamento de bicicletas dentro do edifício 
da faculdade (o bicicletário) e; 

b) A concepção dos equipamentos acessórios considerados necessários para facilitar o trânsito das 
bicicletas entre o Largo da Academia de Belas Artes e o bicicletário. 
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2. Requisitos obrigatórios do bicicletário e dos seus acessórios 

2.1. Local de instalação. O bicicletário deve ser instalado na lado Leste do pátio amarelo da FBAUL 
(também conhecido como o pátio da cantina), na área assinalada a vermelho na Figura 1; 

2.2. Capacidade ou lotação máxima. O bicicletário a projetar deverá permitir o estacionamento 
simultâneo de 15 (quinze) bicicletas de adulto. A suficiência da lotação original será avaliada 
depois do bicicletário ser colocado a uso, caso seja  considerado pertinente, a lotação poderá ser 
estendida no futuro. Os projetistas devem contemplar a possibilidade desta extensão vir a 
materializar-se sob a forma de adição de módulos ou da adição de um segundo bicicletário; 

2.3. Tipo de guarda. O bicicletário funcionará em regime de auto-serviço (cada ciclista coloca e 
retira a sua bicicleta pelos seus próprios meios sem manipular as bicicletas vizinhas) e sem 
vigilância (cada ciclista é responsável pelo acorrentamento da sua bicicleta ao bicicletário, usando 
os seus próprios meios); 

2.4. Manutenção. O bicicletário deve manter-se sempre operacional num regime de mínima 
manutenção. A facilidade de manutenção será um critério de classificação fundamental no 
concurso. 

2.5. Durabilidade. A concepção do bicicletário deve considerar que este equipamento 
permanecerá continuamente num ambiente exterior, submetido à intempérie, pelo que a 
durabilidade de todos os componentes deve ser a maior possível apesar do eventual 

PLANTA PISO 0Figura 1 Zona de implementação do bicicletário
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manuseamento descuidado ou danoso, assim como do envelhecimento causado pelos agentes 
atmosféricos; 

2.6. Segurança. Os acessórios do bicicletário devem apresentar uma morfologia e dimensões que 
não causem obstrução ou perigo para a circulação das pessoas dentro do edifício da FBAUL; 

2.7. Tenacidade. Tanto o bicicletário como os seus acessórios devem ser concebidos, fabricados e 
instalados de modo a minimizar o sucesso de qualquer ação de vandalismo, sabotagem ou furto das 
suas partes constituintes feita com recurso a pequenas ferramentas manuais. 

 

3. Atributos valorizados 

Serão valorizadas as propostas que apresentem atributos vantajosos para os utilizadores e para os 
promotores do bicicletário, nomeadamente: 

3.1. Economia de fabrico. Desejavelmente o bicicletário e os acessórios devem adoptar materiais, 
formas e tecnologias de fabrico que minimizem os custos de desenvolvimento e de produção. Neste 
sentido, recomenda-se: i) a aplicação de materiais e produtos brutos ou produtos semi-acabados 
facilmente adquiríveis, ii) o uso parcimonioso dos materiais, iii) o recurso a tecnologias que 
dispensem ferramentas especiais, exclusivas ou dispendiosas; 

3.2. Economia de manutenção. Na concepção do bicicletário deve estar contemplada a 
manutenção mínima, a substituição de apenas uma parte ou de peças danificadas e os 
revestimentos e acabamentos devem exigir a menor manutenção possível; 

3.3. Economia de instalação. Deverão ser propostas forma de instalação dos equipamentos que 
minimizem, ou dispensem, o recurso a maquinaria pesada dentro do edifício da FBAUL; 

3.4. Funcionalidade. Os equipamentos em apreço devem facilitar a manobra e a manipulação das 
bicicletas por parte dos ciclistas, nomeadamente no trânsito até ao bicicletário, nas operações de 
acondicionamento e de acorrentamento. Devem ser minimizadas as possibilidades de acidente ou 
de uso erróneo do bicicletário por parte dos utilizadores. Devem ser previstas formas robustas, 
estáveis e fiáveis de posicionamento das bicicletas e dos cadeados, nomeadamente aquelas que 
minimizem as interferências com as bicicletas vizinhas; 

3.5. Garantia de danos nulos nas bicicletas estacionadas. A morfologia do bicicletário deve 
assegurar um risco nulo de ocorrência de danos nas bicicletas (ex: deformação das rodas, adernar 
das bicicletas, quedas, deslocamento/resvalamento das bicicletas estacionadas); 

3.6. Acomodamento de diferentes formatos de bicicletas. Apesar de se prever que a maioria das 
bicicletas a estacionar na FBAUL sejam bicicletas de adulto, valorizam-se as propostas que sejam 
capazes de acomodar diferentes tipos e tamanhos de bicicletas, com e sem acessórios como cestos 
e alforges; 

3.7. Mínimo esforço físico e de manuseamento seguro para os ciclistas. Valorizam-se as propostas 
de bicicletário e acessórios que reduzam a máximo o esforço físico e a movimentação das bicicletas 
durante as fases de acondicionamento e acorrentamento (ex: deverão ser evitadas soluções que 
exijam o levantamento das bicicletas ou o seu arrastamento lateral); 

3.8. Higiene. Valorizam-se as propostas que não dificultem a limpeza do pátio amarelo nem dos 
corredores da FBAUL; 
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3.9. Facilidade de remoção. O bicicletário deve poder ser removido esporadicamente do seu local 
de instalação pelos funcionários da FBAUL, de forma simples e sem recurso a maquinaria pesada, 
para permitir o uso flexível do espaço do pátio para qualquer tipo de eventos. No entanto a forma de 
instalação do bicicletário deve dificultar a sua movimentação não autorizada e/ou o seu furto. Os 
acessórios do bicicletário devem ancorar-se, de forma firme, segura, mas reversível, ao edifício; 

3.10. Resistência ao uso negligente. Valorizam-se as propostas que demonstrem ser capazes de 
suportar o uso negligente ou abusivo que é expectável ser desenvolvido pela comunidade 
académica da FBAUL. Considera-se como parte desta resistência, a capacidade de manter a 
operacionalidade das partes constituintes, mesmo com pequenos danos/deformações, sem que 
dali resulte risco para a segurança dos utilizadores; 

3.11. Aparência e singularidade. Valorizam-se as propostas que propiciem equipamentos com 
aparência fiável, nomeadamente na sua integração na envolvente, equilibrada e singular. 

 

4. Calendário 

A Presidência (ver ponto 7) receberá os projetos que lhe forem entregues até às 17 horas do dia 23 
de Fevereiro (entrega por mão própria). Como resultado da apreciação do júri (ponto 7) resultará 
(havendo qualidade nas propostas entregues) a eleição de um projeto para fabrico e sua 
implementação. 

 

5. Responsabilidade dos intervenientes 

O júri é responsável por apreciar as propostas que lhe forem entregues, eleger a proposta que lhe 
parecer mais adequada. A Presidência promoverá as diligências necessárias para o bom fabrico e 
instalação do bicicletário descrito na proposta eleita. 

Todos os projetistas que entreguem propostas para apreciação cedem automaticamente os direitos 
de divulgação/publicitação das suas propostas, nomeadamente através do uso dos elementos 
indicados no nº6. 

O(s) projetista(s) responsáveis pela proposta eleita terão de prestar a devida assistência à 
promotora do projeto no que concerne ao acompanhamento do fabrico (fiscalização e eventuais 
modificações de pormenor), instalação e recepção dos equipamentos. 

 

6. Elementos obrigatórios do projeto 

As propostas a entregar à Presidência da FBAUL são compostas por: 

§ Caderno de projeto e, 

§ Material de exposição. 

6.1. Caderno de projeto. Este caderno, impresso em papel de formato A4 (ou formato maior desde 
que as folhas se apresentem dobradas para não exceder o perímetro A4) inclui obrigatoriamente: 

6.1.1. Folha de rosto com os seguintes elementos escritos: 

Universidade de Lisboa 

Faculdade de Belas Artes 
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Caderno de projeto do bicicletário da FBAUL 

Identificação do(s) projetista(s) responsável(eis) (nome, nº de aluno, morada de e-mail); 

Caso o projeto tenha sido integrado numa Unidade Curricular da Faculdade e/ ou 
acompanhado por algum docente da Faculdade, deve constar o nome da UC e nome 
docente orientador. 

Data (mês e ano). 

6.1.2. Declaração de autoria e de aceitação das condições com o seguinte texto: 

O(s) signatário(s) declaram ser os autores do projeto que se apresenta no presente 
caderno. Mais declaram que este projeto foi desenvolvido de acordo com as condições e as 
“responsabilidades dos interveniente” expressas no “Programa para o projeto do 
bicicletário da FBAUL. 

[data e assinatura(s)] 

6.1.3. Índice. 

6.1.4. Peças escritas e peças desenhadas: desenhos técnicos com projeções em método de 
representação europeu e memoria descritiva do projeto, que descrevam detalhada e 
inequivocamente: 

a) A forma e a dimensão do bicicletário e dos acessórios depois de devidamente instalados, 

b) A forma, as dimensões e o material de cada um dos componentes, 

c) A forma de união dos diferentes componentes, 

d) A(s) tecnologia(s) de fabrico considerada(s) para cada um dos componentes, 

e) A(s) tecnologia(s) de acabamento superficial considerada(s) (se alguma),  

f) O posicionamento previsto do bcicletário e seus acessórios dentro dos locais de instalação, 

g) A forma de instalação/fixação dos equipamentos (se alguma), 

h) A(s) forma(s) como pode ser estacionada e acorrentada uma bicicleta ao bicicletário 
proposto, 

i) O espaço deixado livre entre três bicicletas quando estacionadas.  

6.2. Material de Exposição. O material de exposição é composto por: 

_1 Painel desenhado ou impresso, de formato A2 ao alto, aplicado sobre um suporte 
rígido, ilustrativo do projeto; 

_Ficheiro informático de formato jpeg ou tiff (a entregar num CD). 

6.2.1. O painel desenhado ou impresso contem os seguintes elementos: 

a) A inscrição “Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas Artes, Projeto do bicicletário da 
FBAUL, Identificação do(s) projetista(s) responsável(eis) (nome, nº de aluno). Data (mês e 
ano)”. Esta inscrição deve ser feita numa faixa/ rectângulo colocadas na  margem inferior 
do painel com quatro centímetros de altura ocupando toda a largura do painel; 

b) Uma figura que simule a tridimensionalidade do bicicletário proposto  (uma perspectiva). 
Esta figura deve incluir: i) um vulto/perfil simplificado que ilustre a estatura de uma pessoa 
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adulta na proximidade do bicicletário e ii) um vulto/perfil que ilustre uma bicicleta na 
proximidade do bicicletário; 

c) As representações considerados necessárias para apresentar a implantação do bicicletário 
proposta; 

d) As representações considerados necessárias para apresentar o(s) pormenor(es) do projeto 
que o(s) projetistas considerem pertinentes; 

e) A indicação dos materiais e acabamentos propostos; 

f) f) Uma figura ou mais figuras que demonstrem como o equipamento proposto se insere na 
envolvente em questão (renders, fotomontagens, ilustrações, desenhos, etc.) 

Para além destes elementos, os projetistas podem adicionar ao painel outros elementos escritos ou 
gráficos (ex. fotografias de maquetas) que auxiliem a compreensão da sua proposta. 

6.2.2. O ficheiro informático de formato jpeg ou tiff deve ser uma imagem que represente 
genericamente a proposta apresentada (ex: a perspectiva utilizada no painel e descrita em 6.1.2, ou 
outra similar). Esta imagem destina-se a ser incluída em eventuais futuras publicações da FBAUL 
e/ou a ser publicitada em www.fba.ul.pt.  

 

7. Júri do concurso 

_Presidente da FBAUL; 

_Professor da Área de Design de Equipamento Ana Thudichum Vasconcelos; 

_2 profissionais do meio do ciclismo: 

_ João Rosa da SlowFast Cycles; 

_ Representante de outra instituição a convidar; 
_Representante da Associação de Estudantes FBA; 

 

8. Prémio. 

1º prémio: 800 € (oitocentos euros). 

 

 

Obrigado pela colaboração, 

O Presidente, 

 

(Prof. Doutor Vítor dos Reis) 


