Introdução
Porquê andar de bicicleta?
A bicicleta é um meio de transporte com quase 200 anos, que, após um período em que caiu em
desuso e em que foi substituída nos percursos maiores pelo automóvel individual, atravessa hoje um
novo período de expansão, sobretudo em áreas urbanas onde é uma forma de transporte bastante
competitiva.
Apesar de estar longe dos números de meados do século passado, este veículo começa agora a
regressar em força em Portugal, como é visível pelo número de iniciativas cívicas e de utilizadores
quotidianos que tem conquistado nos últimos anos, sendo que Guimarães não é excepção.
A explicação para este crescente sucesso explica‐se facilmente por um conjunto de factores:

Figura 1‐ Comparação do espaço necessário para transportar o
mesmo número de pessoas, para valores médios de ocupação
(Fonte: Município de Münster)

‐ É um meio de transporte bast ante rápido em meios urbanos, especialmente entre os 1 e os 8 km
(maioria dos percursos diários), ultrapassando mesmo o automóvel em rapidez, dada a velocidade
média dos percursos e da facilidade em estacionar
‐ É uma forma de exercício bastante completa, com benefícios para o sistema cardíaco e respiratório e
também na redução de stress, bastando um pequeno percurso quotidiano para cumprir alguns
requisitos diários mínimos de actividade física.
‐ É fácil a aquisição de um a bicicleta adequada a cada pessoa e implica uma manutenção quase de
custo zero, que pode ainda ser feita pelo próprio utilizador. Existe uma grande variedade de modelos
para cada gosto e modo de utilização.
‐ É um meio eficaz de reduzir o impacto da cir culação no espaço urbano, por ter pequenas dimensões
e não ter ruídos ou fumos, contribuindo para retirar automóveis da estrada que seriam necessários em
muitos percursos diários.
‐ É o um meio de seguro de viajar, especialmente quando são implementadas pequenas medidas de
incentivo a esta actividade, como acalmia de tráfego, que combinada com a redução do mesmo,
melhora a segurança e conforto para todos os utilizadores do espaço urbano.

Figura 2 – Distância média percorrida por cada meio de
transporte em 35 minutos em meio urbano
(Fonte: DG Meio Ambiente da Comissão Europeia )

O Papel dos Municípios na mobilidade ciclável
As Câmaras Municipais são um actor privilegiado no apoio da mobilidade ciclável, podendo intervir de
várias formas activas e passivas de modo a despertar a sua utilização no quotidiano.
Em Guimarães, através da implementação de uma rede de carregamento de automóveis e bicicletas
eléctricos e pelo conjunto de intervenções graduais que têm vindo a privilegiar o peão no centro
histórico e áreas envolventes, existe agora a possibilidade de expandir as preocupações com a
mobilidade sustentável a todos os meios de transporte e a todas as zonas da cidade.
Existem também diversos motivos especificamente r elacionados com a qualidade de vida das cidades
que podem servir para justificar a sua contribuição para facilitar o uso da bicicleta:
Ir ao encontro das necessidades dos utentes, propor cionando‐lhes novos meios de locomoção ‐ Para
além de todos membros da população activa que decidem ser mais económico e/ou conveniente usar
a bicicleta, existe um grande universo potencial para todos aqueles que não utilizam o automóvel, de
idosos a crianças e adolescentes.
Promover o desporto e o exercício físico – O maior uso da bicicleta por parte de uma comunidade
permite não só reforçar a saúde física e mental dos seus utilizadores como um ambiente urbano mais
seguro, com melhor qualidade do ar e menos ruído.

Figura 3 – Tempo, custo e emissões de CO2 para cada
modalidade de transporte para 10 kM em São Paulo
(Fonte: ciclobr.br.com )

Incentivar a qualidade de vida – Como um meio de transporte que é sobretudo urbano ou de
pequenas distâncias, um planeamento amigo da bicicleta contribui para aumenta r a atractividade e
qualidade do espaço urbano de uma cidade.
Maior consciência ambiental – Os incentivos ao uso da bicicleta demonstram as preocupações
ambientais de cidadãos e seus representantes, através da redução do consumo energético e melhoria
do espaço urbano.
Externalidades económicas – Uma cidade em que é fácil circular de bicicleta pode atrair outras
potencialidades relativas ao Turismo e lazer como para atrair novos residentes e amenizando as
condições para o comércio de rua
Economia da m anutenção do espaço público – Através do menor impacto da poluição no património
arquitectónico, do desgaste das ruas, na maior economia de espaço, convertendo mais
estacionamento e largura de vias para o uso pedonal.

Figura 4 – “Quem usa bicicleta não é pior cliente por isso”
(Fonte: cyclechic.com)

O uso quotidiano da bicicleta em Portugal e na EU
Na sequência de uma maior avaliação crítica dos impactos económicos, ambientais e mesmo políticos
da infra‐estrutura rodoviária tanto a União Europeia como os seus membros viraram a sua atenção
para o estudo do potencial existente para outros meios de circulação urbana, como a pedonal, os
transportes públicos e a bicicleta que partilham o potencial para a intermodalidade.
Sendo que cerca de 80% da população da UE habita em áreas urbanas e menos de metade tem carro
ou carta de condução, com uma taxa de motorização média de 40% (35% para Portugal), compreende‐
se que existe um grande público potencial para estes 3 meios de mobilidade mesmo excluindo
condutores habituais, que constituem uma minoria da população.
Sabe‐se também que dos percursos efectuados por automóvel até 80% têm uma extensão menor do
que 5km e são feitos em meio urbano, precisamente o enquadramento em que o uso de transportes
colectivos e da bicicleta é mais eficiente face ao carro a vários níveis.
Estes dados demonstram bem a necessidade de apostar noutros modos de mobilidade urbana.
Portugal tem ainda a particularidade de ser um país em que a maior parte dos lares tem uma bicicleta,
sendo que esta indústria emprega 10.000 pessoas e vende 380 000 veículos por ano no país (um valor
próximo da Suécia!) e no mercado europeu, sendo um país exportador (80% da produção).
A circunscrição da bicicleta ao lazer no nosso país deve‐se sobretudo a uma questão cultural existindo
um mercado de produtos nacionais pronto a acolher mais utilizadores, actualmente escassos (entre os
2 e os 3% para uma média europeia de 6%).

Figura 5 – Percentagem Média de utilização da Bicicleta em cada
capital europeia (Fonte: Eurobarómetro )

As cidades de pequena e média dimensão (que dominam o território português) têm um potencial
especialmente grande, uma vez que os percursos internos são ainda menores e por isso ainda mais
cómodos (como é o caso de Guimarães). Nos últimos anos várias cidades europeias estabeleceram
objectivos ambiciosos para o aumento do uso da bicicleta, desde os 5% até aos 20% e implementaram
os seus Planos Municipais de Mobilidade Ciclável.
Guimarães tem um uso meramente residual da bicicleta que se resume sobretudo ao uso associado à
prática recreativa e do desporto.
No entanto, devido aos factores já referidos, existe uma tendência de crescimento no uso quotidiano,
que pode ser facilmente encorajada a curto prazo e de forma gradual e de forma rápida e económica,
tirando partido da experiência de outros países e cidades.

Figura 6 – Quilometragem média percorrida por habitante em
países da União Europeia que não implementaram ou criaram
recentemente medidas de apoio à bicicleta a nível nacional
(Fonte: Eurobarómetro)

Meios Básicos de Incentivo à Bicicleta
Medidas de acalmia de tráfego
Todas as estratégias de incentivo à circulação pedonal e de bicicleta começam na redução do volume e
velocidade média do tráfego automóvel em zonas em que existe maior densidade de pessoas,
sobretudo em zonas residenciais, comerciais e em torno de escolas e alguns equipamentos públicos.
Uma das maiores ferramentas de planeamento urbano direccionado para o tráfego pedonal e ciclável
é a medida de acalmia de tráfego vulgarmente chamada Zona 30.
Estas áreas delimitadas abrangem várias ruas ou zonas e são geralmente dominadas por uma das
funções mencionadas acima e onde a velocidade máxima de circulação são os 30 kM/h, tendo uma
área nunca superior a 2 kM2, de modo a que não constituam pontos de estrangulamento de tráfego.
Nos acessos a estas zonas os limites de velocidade são claramente anunciados e fiscalizados
efectivamente; as passadeiras são mais frequentes (com ou sem lombas ou elevação); o
estacionamento automóvel é reduzido, havendo mais espaço dedicado ao peão e comércio de rua.

Figura 7 – Ordem Fundamental das Medidas a Aplicar
(Fonte: Eng. Mário J. Alves, FEUP)

As experiências nos países e cidades que implementaram e fiscalizaram este mecanismo mostram
resultados convincentes: redução em 25% nos sinistros, com eliminação praticamente total de
acidentes fatais, para além dos benefícios em ter mos de qualidade do espaço e emissões nos veículos.
São uma das formas mais rápidas e económicas de rapidamente definir espaços mais benévolos para
peões e ciclistas, resumindo‐se a um pequeno número de intervenções, sobretudo ao nível da
sinalética, fiscalização, desenho dos passeios e configuração do estacionamento.
Em Guimarães existem já algumas zonas de velocidade reduzida em meio urbano que constituem já
zonas consolidadas de tráfego condicionado e de incentivo ao peão, como o centro histórico, cujo
sucesso em ter mos de vivência está tão intrinsecamente relacionado com a recuperação do edificado
como a este tipo de medidas de acalmia de tráfego.
Existem contudo algumas áreas em que, não sendo viável uma pedonalização em exclusividade ou tão
extensa, podem ser melhoradas no que diz respeito à sua vivência e utilização pelos meios da chamada
“mobilidade suave”, especialmente os maiores núcleos de zonas residenciais mais densas.
Figura 8 – Sinalética para Zonas 30 usada em algumas cidades
brasileiras, realçando o espaço partilhado

Implantar uma Rede Ciclável
Para conquistar novos utilizadores de bicicleta torna‐se necessário contrariar a noção, por parte de
muitos potenciais utilizadores, de que este modo de circulação é um intruso numa rede viária que é de
facto dominada pelo automóvel, ajudando a compreender os percursos que são mais fáceis e práticos
dentro da cidade e de como é possível uma coexistência.
Sendo que as freguesias urbanas com um âmbito ciclável em Guimarães permitem percursos bastantes
curtos, em que é possível viajar de um extr emo ao outro percorrendo apenas 4‐5km em escassos
minutos, torna‐se bastante simples planear dois itinerários principais que servem de eixos para todas
as outras ligações e onde se pode investir num cuidado especial à coexistência do peão, automóvel e
bicicleta.
É por isso necessário elaborar e promover um Mapa da Rede Ciclável para Guimarães no qual figurem
alguns itinerários principais de bicicleta, os estacionamentos para este veículo e também outras
informações adicionais que possam tornar útil o documento como indicaçã o de redes de transportes
público (em colaboração com os TUG), alguns equipamentos e atracções, entre outros.
Á semelhança de outros exemplos o Mapa pode assim ter vários propósitos informativos e ser
distribuído por várias entidades.

Figura 9 – Possibilidade de dístico a implementar nas vias
banalizadas dos percursos cicláveis principais, com uma largura
entre 1 e 0.8 metros, e repetido regularmente, sem prejudicar a
leitura de outros elementos de sinalética.

Existem numerosas estratégias de gestão da presença da bicicleta no espaço de circulação, que se
adaptam a situações muito específicas a cada situação, sendo quase tão frequentes os erros de
desenho urbano e de adequação de soluções do que os casos de sucesso.
Os erros são por vezes piores do que a manutenção de uma situação em que não existem medidas
directas de determinação da posição da bicicleta na rede viária e representam tanto desperdício de
fundos públicos como um agravamento das condições de segurança para todos, incidindo sobretudo
em aplicações de tipologias de vias erradas, soluções de cruzamento mal definidas e sobre‐
infraestruturação com mobiliário urbano (pilaretes, sinalética, pavimentos especiais, etc.).
Em meio urbano deve considerar‐se o ciclista como mais um veículo na estrada, pelo que não só o
peão nunca deve ser prejudicado com situações de partilha ou perda de espaço para o ciclista, nem
nunca deve ser ambígua a partilha do espaço entre ciclistas e automobilistas, especialmente em
situações de cruzamento, onde ocorrem 75 % dos acidentes que envolvem bicicletas.
De seguida abordam‐se algumas das tipologias mais comuns e os seus contextos correctos.

Figura 10 – Exemplo de uma Ciclovia segregada, com destaque
para a separação total nas situações de cruzamento e viragem

Via Banalizada – Consiste numa intervenção mínima sobre a rede viária existente, para além das
medidas de acalmia de tráfego. Trata‐se da convivência completa entre bicicletas e automóveis,
podendo haver lugar a sinalética aplicada pontualmente (cada 30‐50 metros), nomeadamente dísticos
pintados no chão e pequenos marcadores da largura de segurança para ciclistas do lado direito das
vias (1 metro). É a solução mais indicada para áreas mais densas, tráfego mais lento, vias mais estreitas
e zonas históricas (para evitar multiplicações de vias e sinalética). É de modo geral não só a solução
mais económica como a mais adequada mas implica maior civismo por parte do condutor e pode ser
menos convincente para novos utilizadores.
Faixa Ciclável – Trata‐se de um percurso segregado através de pintura contínua no pavimento com
linha contínua mas partilhando a mesma via, reforçada com sinalética vertical e havendo lugar a
tratamento diferenciado dos cruzamentos. É uma solução que se adequa a percursos urbanos mais
largos e em que a velocidade e volume de tráfego automóvel são maiores, salientando mais a presença
do ciclista. É por vezes aplicada em zonas onde não é necessária, constrangendo automobilistas e
peões e gerando algumas confusões devido a erros na marcação, sobretudo em cruzamentos. Tem um
efeito tranquilizador sobre novos utentes mas implica alguma fiscalização durante a implementação.
Ciclovia ou faixa segregada – É uma solução bastante popular em Portugal , sendo porém
frequentemente aplicada erroneamente em meio urbano, mesmo sendo a solução mais dispendiosa e
de maiores dimensões. Noutros países é sobretudo aplicada fora de meios urbanos em áreas de lazer e
de acesso suburbano às cidades. É uma tipologia que privilegia a protecção total do ciclista através da
sua segregação total, de modo a potenciar a maior velocidade possível, devendo ser localizada em
percursos que atravessam zonas de tráfego mais rápido e intenso, como Estradas Nacionais ou
algumas vias urbanas de grande largura e extensão.

Figura 11 – Uma faixa ciclável no mesmo piso que o eixo
rodoviário com traço contínuo. O facto de estar à esquerda pode
facilitar situações de viragem mas também contribuir para
cruzamentos mais ambíguos e perigosos.

Aplicabilidade destas tipologias a Guim arães:
Uma vez que se trata de uma cidade de pequenas dimensões (quase todos os percursos se inserem
num círculo de 2km de diâmetro), Guimarães pode beneficiar de bons percursos cicláveis recorrendo
somente ou sobretudo à solução do percurso ciclável em convivência, promovido e assinalado com um
mapa próprio, e possivelmente marcado de forma pontual no pavimento, excepto na envolvente de
património arquitectónico classificado.
Poderá haver lugar a marcação de faixas cicláveis (outra solução não segregada) em algumas situações
pontuais, como em subidas mais extensas ou vias mais largas, conforme indicado. Contudo não será
uma intervenção condicional ou prioritária, apesar do baixo investimento que requer e aplicabilidade
limitada.

Figura 12 – Via banalizada com recurso a pinturas pontuais no
pavimento a intervalos regulares, de modo a manter a percepção
do espaço que pode ser ocupado pelas bicicletas (pode haver
lugar a espaços reservados à frente dos carros nos semáforos

Estacionamento para Bicicletas
Pretendendo‐se um uso quotidiano para a bicicleta é imprescindível garantir a possibilidade de permanecer
em determinado local por períodos prolongados durante o dia, de forma segura e conveniente.
Se por um lado os novos ciclistas conseguem ultrapassar o receio inicial de conviver com o restante trânsito
por vezes deparam‐se com a impossibilidade de deixarem os seus veículos em local apropriado enquanto
tratam do seu quotidiano, não permitindo concretizar uma das maiores vantagens da bicicleta face ao
automóvel: poder estacionar de forma gratuita e rápida no local mais próximo do destino.
Assim, a uma intervenção infra‐estrutural que é necessária realizar de modo abrangente na cidade consiste
no aumento dos estacionamentos para bicicletas em certos locais estratégicos, como escolas, locais de
comércio, equipamentos e zonas residenciais.
Esta é uma intervenção de baixo custo e realizável no imediato, podendo também ser realizada por fases,
seja em relação ao número de locais de estacionamento, ou à sua dimensão, que deverá começar por um
mínimo de 5 lugares por local.

Figura 13 – Dramatização do potencial de rentabilização de um
único lugar automóvel com 42 bicicletas desdobráveis (permitiria
mais de 15 bicicletas convencionais)

Um bom estacionamento para bicicletas está em local visível sem prejuízo para os peões, localizando‐se
preferencialmente junto do estacionamento automóvel (um único lugar de estacionamento pode acolher
dezenas de bicicletas).
4 Regras Básicas para o desenho do Estacionamento de Bicicletas
1.

2.
3.

4.

Não perturbar o espaço reservado aos peões
Frequentemente os utilizadores da bicicleta recorrem a soluções de improviso ou
estacionamentos mal colocados que transtornam o trânsito pedonal.
Evitar a transgressão por parte do automóvel
Por vezes os locais atribuídos não são defendidos do estacionamento ilegal
Colocação em lugar visível e convenien te
É fundamental que os estacionamentos sejam associados a espaços ou equipamentos ‐chave e que
estejam em locais de máxima visibilidade, que constitui a melhor medida anti ‐roubo
Equipamentos adequados
Os meios de fixação devem per mitir prender toda a bicicleta (quadro e rodas), estar bem fixos ao
pavimento e ser o mais simples possível, para não representarem gastos supérfluos

Figura 14 – Esquema do “Bicicletário de Sheffield”, a solução mais
simples, eficiente e cómoda para estacionamento ‐ deve‐se evitar
o erro comum de ser colocado perpendicularmente às bicicletas,
o que não permite que se prendam dois veículos em cada lado.

Programas e iniciativas fundamentais de apoio à utilização da bicicleta
A par das três medidas fundamentais de incentivo à bicicleta (acalmia de tráfego, estacionamento de apoio
e coexistência) que incidem sobre a infra‐estrutura, existe uma quarta medida essencial que consiste em
acções direccionadas para numa fase inicial atrair o máximo de atenção para as alterações efectuadas e
posteriormente reforçar o uso da bicicleta de forma contínua, retendo gradualmente mais utilizadores.
Esta rubrica deve ser pensada de acordo com a realidade e objectivos específicos para cada cidade,
existindo uma grande diversidade de estratégias de sucesso em Portugal e na Europa.
Neste campo em particular, deve ter‐se o cuidado de envolver ao máximo a sociedade civil facilitando as
suas iniciativas próprias e convidando à colaboração com projectos de carácter mais institucional.
No caso de Guimarães têm vindo a emergir algumas iniciativas associadas ao uso quotidiano da bicicleta,
desde celebrações do “Dia 1 de Portugal”, eventos desportivos, passeios da Massa Crítica, o Dia Europeu
sem Carros, a Eco‐Escola e a Bicicleta Solidária, por exemplo, para além da Rede de Partilha de Bicicletas já
anunciada.

Figura 15 – Programa “Bike to School” com vigilância

Programas “ De Bicicleta para a Escola”
O sucesso da bicicleta em países como a Holanda e a Dinamarca é frequentemente atribuído a políticas
de apoio ao uso da bicicleta como meio de transporte escolar a partir do preparatório, implementadas
nos anos 70 e 80.
Isto deu origem a um elevado aumento do número de bicicletas em certas zonas e horas, que,
consistindo sobretudo em pais e crianças, contribuiu para a facilidade de implementação de medidas
de acalmia de tráfego (as primeiras zonas 30).
Isto produziu uma reacção em cadeia, criando várias gerações inteiras habituadas a andar de bicicleta
na cidade, mas também atraindo novos utilizadores devido à ideia de segurança transmitida pela
quantidade de pessoas na rua e pelas alterações no desenho das vias.
Hoje estes programas “De Bicicleta para a Escola” são bastante comuns por toda a Europa e começam
também a surgir em Portugal, por iniciativa do Estado, de organizações cívicas ou das próprias
comunidades escolares, a que Guimarães não é excepção.
Dada a pequena extensão dos percursos da maioria dos alunos, existe espaço para um levantamento
da abertura de pais e alunos para esta possibilidade, recolhendo as intervenções necessárias, que pode
incluir um “programa de acompanhamento”, um serviço voluntário em que ciclistas mais experientes
acompanham os alunos nas primeiras voltas pelo seu percurso diário.

Figura 16 – Bicicletas partilhadas para Escolas (Fonte: Município
de Urtosa)

Administração Pública dá o exemplo
Após o sucesso da medida relacionada com as escolas e das campanhas que a acompanharam,
rapidamente foram criados outros programas direccionados para a população activa .
Surgiram rapidamente os primeiros programas de instituições públicas e empr esas, com a
implementação de incentivos relativos aos apoios para deslocação, uso de balneários exclusivos,
estacionamento fornecido, entr e outros. Esta medida é actualmente um item incontornável no
estabelecimento das credenciais ambientais das instituições, conhecendo‐se bastantes variações.
Com a normalização deste tipo de circulação de uma forma que abrange também a dultos activos de
várias idades e com várias ocupações, tornou‐se estável o aumento do número de utilizadores, que em
países em que estes programas estão já mais evoluídos nunca parou de crescer.
Eventos Pontuais
Como todos estes programas estão direcci onados para o uso quotidiano, o verdadeiro desafio é criar
hábitos que envolvam este meio de transporte, dado que já existe uma presença significativa a nível
desportivo e de lazer. Até há poucos anos o tímido apoio ao tráfego pedonal e ciclável ocorria somente
em ocasiões simbólicas e de pouco alcance, como passeios comemorativos ou o “Dia Europeu sem
Carros”. Estes eventos podem mostrar outras formas de viver a cidade aos participantes mas o seu
carácter pontual não permite transformar posturas de forma significativa durante o resto do ano.

Figura 17 – Poster para a “Bike to Work Week” (Fonte: Cidade de
Vancouver)

Mas a frequência deste tipo de acções tem alguma capacidade de chamar a atenção e estimular os
potenciais utilizadores mais curiosos, desde que realizadas com crescente regularidade e dimensão e
especialmente se associadas a algum objectivo educativo específico.
Algumas propostas que têm vindo a ser realizadas noutras cidades dirigem‐se normalmente a reforçar
o apoio aos iniciantes por parte do trabalho voluntário e podem consistir em programas de
acompanhantes para habituação aos percursos do quotidiano; oficinas gratuitas para pequenas
reparações e ensino de mecânica básica; elaboração de pequenos planos personalizados para
percursos diários, etc.
É fundamental tirar partido do apoio de uma comunidade de pessoas que circule habitualmente de
bicicleta, para que se crie uma “normalização” deste tipo de hábitos e se contribua para uma maior
percepção de segurança e reforço social ao circular‐se acompanhado.
Figura 18 – Ciclo‐oficina / Ciclo‐Escola gratuita

