
      
 

UALG ECO BIKE 

Termo de Aceitação / Responsabilidade 

 

Nome do Requerente: _____________________________________________________________________ 

Vínculo com a UAlg (a): _____________________________________ Número: _____________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________ 

Cartão de Cidadão / Passaporte / Autorização de Residência nº ______________________________ 

Validade do Documento de Identificação: ___/____/_______ 

Declara que leu e aceita o Regulamento para Cedência e Utilização de Bicicletas da 

Universidade do Algarve, comprometendo-se a realizar as suas deslocações regulares para a 

Universidade do Algarve e na cidade de Faro, preferencialmente, em bicicleta. 

Mais declara que: 

1. Recebe a bicicleta UALG ECO BIKE número ______, em bom estado de conservação, 

comprometendo-se a utilizá-la numa base diária para as deslocações de e para a 

Universidade do Algarve; 

2. Cumprir o período de cedência da bicicleta, comprometendo-se a usar a mesma de 

forma prudente e adequada, no estrito respeito pelos deveres que o regulamento lhe 

impõe, procedendo à sua devolução dentro dos prazos definidos para o efeito e em 

estado de conservação semelhante ao da entrega; 

3. Assume a responsabilidade em caso de mau uso ou extravio e por quaisquer acidentes, 

danos ou prejuízos causados ou sofridos, no utilizador, na bicicleta ou a terceiros, 

durante o período de cedência da bicicleta;(b) 

4. Tem conhecimento dos riscos cobertos pelo seguro de acidentes pessoais e 

responsabilidade civil, estabelecidos nas cláusulas das respetivas apólices; 

5. Efetuou o pagamento da caução e demais custos associados à utilização da bicicleta e 

apresentou os respetivos comprovativos de pagamento. 

6. Tem a situação de propinas regularizada (sendo estudante UAlg). 

7. Compromete-se a não alterar o código do cadeado: ____________. 

8. Compromete-se a devolver as luzes frontais e traseiras em boas condições 

de funcionamento. 

Início de período de cedência: _____ de _______ de _____ 

Fim do período de cedência:  _____ de _______ de ______ 

(a) Estudante, Docente, Funcionário Não Docente, Bolseiro.  

(b) Nestes casos deverá o utilizador apresentar queixa junto das autoridades e trazer cópia do 

auto. 

Faro, ______ de _______________________ de 20____ 

Assinatura do Requerente: ___________________________________________________________ 


