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1. Sessões paralelas em grupos estruturados 
 

No âmbito da realização do presente estudo, propõe-se a realização de uma sessão de 

participação composta pelos grupos de interesse para a mobilidade na cidade de Braga. 

Congregar numa ação os grupos representativos da educação, do desporto, do turismo, do 

comércio e serviços, ou outros a definir, possibilitará ao Plano sair fortalecido e reforçar, na 

fase final, as opções tomadas pela Câmara Municipal. 

Desta forma, esta ação de participação, a realizar a 13/12/2018 poderá ter a configuração que 

se apresenta de seguida: 

14:00-14:30 

Abertura 

Vereador Miguel Bandeira 

mpt - Paula Teles 

14:30-16:30 

Sessão paralela c/ divisão dos presentes em 5 mesas de trabalho 

(cada mesa terá um coordenador, uma planta da cidade, canetas e 

post-it) 

16:30-17:00 Intervalo 

17:00-17:30 
Síntese dos principais problemas/desafios identificados nas 

sessões paralelas 

17:30-18:00 Conferência Pontevedra 

18:00-18:15 Encerramento 
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2. Guião de questões para os coordenadores de mesa 
 

EDUCAÇÃO 

1. Os percursos casa - escola estão bem servidos por transportes públicos? 

2. Tem alguma ideia de quais os percursos pedonais que gostariam de ver como 

prioritários ao nível do conforto e segurança? 

3. Entendem que alguns dos alunos podem passar a vir para a escola em 

bicicleta? 

4. Acham possível haver possibilidades dos alunos serem acompanhados por 

voluntários, tipo avós ou agentes da cidade, para evitarem ir nos automóveis 

com os pais? Fazer rotas de acompanhamento devidamente sinalizadas? 

5. Acham importante fazer ações de sensibilização e campanhas de mobilidade 

com os alunos? 

6. Terem um jornal de parede sobre mobilidade? Ou outras atividades 

pedagógicas no sentido da mudança de mentalidades? 

7. Consideram importante ensinar as novas gerações a andar na rua? Regras e 

código da estrada? 

8. É necessária a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Temos 

reduzir 25% no centro das cidades (Europa). Que intervenções fazer nesse 

sentido? 

9. Que problemas os encarregados de educação sentem na área da mobilidade 

na cidade e acessos? 

10. Que problemas os diretores das escolas sentem na área da mobilidade na 

cidade?  

11. Que soluções ou ideias sustentáveis, estudam ou pesquisam, para promover 

os percursos a pé, as ciclovias, os caminhos das escolas, os transportes 

públicos escolares? 
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TURISMO E DESPORTO 

1. Os horários são compatíveis com as atividades (almoços, jantares, eventos)? 

2. O centro histórico ajuda ou não aos desafios do turismo? 

3. Os táxis estão no local certo? 

4. Há algumas condições de mobilidade que possam ser corrigidas para melhor 

fomentar a utilização da rede de museus, castelos, equipamentos culturais, 

etc.? 

5. As barreiras arquitetónicas e urbanísticas existentes são compatíveis com a 

tipologia de turismo em Braga? 

6. No desporto, a rede de transportes públicos é suficiente para a distribuição das 

pessoas aos equipamentos desportivos? 

7. Existem interfaces necessários acrescentar à cidade? 

8. Na área do desporto veem alguma zona da cidade com potenciais para ginásio 

ao ar livre? Problemas e soluções a este nível? Que requalificações entendem 

necessárias? 

9. É necessária a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Temos 

reduzir 25% no centro das cidades (Europa). Que intervenções fazer nesse 

sentido?  

10. Que problemas o setor do turismo e desporto sentem na área da mobilidade na 

cidade? 

11. Que soluções ou ideias sustentáveis para promover os percursos a pé, as 

ciclovias, percursos comerciais, logística urbana sustentável para compras 

turísticas? 

12. A rede de transporte público serve bem todas as unidades hoteleiras? E a 

restauração? 
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INCLUSÃO/MOBILIDADE CONDICIONADA 

1. Quais os locais desejados de estadia pelas pessoas seniores? 

2. Que correções são necessárias fazer para as pessoas idosas poderem usufruir 

DO espaço público? 

3. Há algum ponto importante para a criação de espaços intergeracionais na 

cidade? (O avó que vai passear com o neto e faz ginástica ao mesmo tempo 

que o menino brinca no parque) 

4. Nas proximidades das IPSS há algo que gostariam de ver corrigido na cidade 

para esta ser mais amiga das pessoas? 

5. No que diz respeito às pessoas com deficiência, quais os principais problemas 

que a cidade contém? 

6. Os transportes públicos servem os seniores e as pessoas com necessidades 

especiais? 

7. As tecnologias da informação são entendidas por vós como possibilidade de 

ajuda a este tipo de pessoas na ótica da mobilidade? Quais? Informação digital 

online? 

8. Os transportes a pedido fazem sentido em alguma situação? Qual? 

9. Quais as rotas na cidade que gostariam de ver como prioritárias a ser 

executadas no âmbito dos percursos acessíveis? 

10. O turismo sénior consegue ter condições de mobilidade para usufruto do 

potencial histórico e identidade patrimonial e arquitetónica que a cidade tem 

para oferecer? O que é necessário fazer? 

11. A cidade de Braga é uma cidade no feminino? A cidade está desenhada para a 

mulher?  

12. A cidade está desenhada para as multifunções que a mulher exerce no dia-a-

dia nas suas complexas cadeias de deslocações diárias? 

13. É necessária a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Temos 

reduzir 25% no centro das cidades (Europa). Que intervenções fazer nesse 

sentido?  

14. Que problemas o setor do turismo e desporto sentem na área da mobilidade e 

acessibilidades na cidade? 
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15. Que soluções ou ideias sustentáveis para promover os percursos a pé, as 

ciclovias, percursos comerciais, logística urbana sustentável?  

 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

1. Que problemas os dois setores sentem na área da mobilidade na cidade? 

2. Que estratégia e soluções apresentam para a logística urbana do centro 

histórico e para as políticas de estacionamento e circulação? 

3. Consideram adequadas as condições de acessibilidade ao comércio? 

4. Têm alguns pedidos a fazer? Na circulação? Algumas mudanças de sentidos 

seriam necessárias para estimular as pessoas a ir ao centro fazer compras? 

5. No estacionamento? Como gostariam de ver a gestão dos parques de 

estacionamento? Políticas de estacionamento ao cliente? 

6. Sobre os transportes públicos, eles são compatíveis com os vossos horários? 

7. Entendem que é necessária alguma gestão do estacionamento, tipo cartão de 

comércio com pacotes em determinadas lojas? 

8. O terminal de transportes públicos? Está no local certo? Gostavam de o ver 

noutro local? 

9. As paragens de autocarros/abrigos aos cidadãos são compatíveis com as 

novas exigências de conforto e local? 

10. Entendem necessário fazer um projeto de centro comercial ao ar livre? Os 

sombreamentos? A imagem comum? 

11. Os passeios existentes são suficientes para as pessoas andarem á vontade às 

compras? 

12. Como se protegem os “peões clientes” do sol e da chuva? 

13. Há praças suficientes para funcionarem como pontos de atracão para eventos 

que tragam pessoas ao centro? 

14. Há eventos, dinâmicas suficientes? O que falha? 

15. É necessária a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Temos 

reduzir 25% no centro das cidades (Europa). Que intervenções fazer nesse 

sentido? 
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AMBIENTE 

1. Qual a perceção da qualidade do ambiente urbano na cidade de Braga? 

2. O aumento dos espaços públicos requalificados é propício a que as 

deslocações pedonais aumentam e, com este processo, aumenta-se a 

atratividade do território? 

3. Que medidas sugerem para o aumento da utilização de modos suaves como 

principal modo de deslocação na cidade? 

4. Qual o impacto da redução de circulação automóvel no centro histórico na 

qualidade do ambiente urbano atual? 

5. A eventual implementação de medidas redutoras de velocidade contribui para a 

melhoria das condições ambientais e de segurança? 

6. Acham que o planeamento da localização das atividades de comércio e 

serviços e a sua relação com a mobilidade e transportes potencia o aumento 

dos índices de qualidade de vida urbana? 

7. Entende que a implementação de projetos de redes cicláveis e a sua ligação 

com os percursos pedonais vai permitir melhorar a qualidade do ambiente 

urbano em Braga? 

8. Quem entendem que vai utilizar estes modos de transporte: a pé e bicicleta? 

9. Acham que a bicicleta pode, tendencialmente, ser utilizada nas deslocações 

quotidianas tipo casa/ trabalho/escola? 

10. Quais as prioridades de intervenção de pistas cicláveis na cidade? 

11. E na ótica do lazer? Quais? 

12. A bicicleta pública, acham relevante? Elétrica? Convencional? Ambas? 

13. É necessária a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Temos 

reduzir 25% no centro das cidades (Europa). Que intervenções fazer nesse 

sentido? 

14. Que problemas de ordem ambiental sentem na área da mobilidade na cidade? 

15. Que soluções ou ideias sustentáveis se devem promover neste modelo de 

cidade? (introdução de bicicletas, de áreas e percursos pedonais, as estruturas 

verdes urbanas, etc.) 
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TRANSITO, TRANSPORTES, PROTEÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E RISCOS 

1. Que problemas estes setores sentem na área da mobilidade na cidade? 

2. A cidade oferece as condições de mobilidade necessárias? 

3. Que soluções ou atitudes a cidade deveria resolver, como laboratório vivo de 

experiências? 

4. Qual a avaliação relativamente à rede de transportes, níveis de prestação de 

serviços bem como as condições da sua exploração nomeadamente percursos, 

horários e tarifas, etc.? 

5. Qual a influência da localização do Terminal Rodoviário nas dinâmicas do 

território, principalmente em termos económicos e ambientais? 

6. A eventual implementação de medidas redutoras de velocidade contribui para a 

melhoria das condições ambientais e de segurança? Quais a fazer no centro? 

7. A existência de transporte exclusivamente escolar pode minimizar a 

desorganização de trânsito e estacionamento juntos aos principais polos 

escolares? Como? 

8. De que forma o aumento da fiscalização pode reorganizar e modificar a 

mobilidade e aumentar a perceção de segurança na cidade de Braga? 

9. De que forma eventuais alterações de sentidos de trânsito contribuem para a 

regulação de Trânsito, Transportes e correspondente aumento de segurança e 

diminuição dos riscos associados? 

10. Que política de gestão de estacionamento se deverá implementar na cidade 

para evitar os automóveis andar a circular à procura de estacionamento? 

11. A informação online pode ajudar? Que medidas? 

12. Há necessidade mais parques de estacionamento? Onde? 

13. Que políticas para os parques de residentes e comerciantes? 

14. Sinalética – há algo necessário a fazer? 

15. Sinalização direcional, alguma questão? 

16. Quais as ruas com problemas na ótica dos bombeiros e proteção civil? Que 

medida a implementar? 
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17. É necessária a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Temos 

reduzir 25% no centro das cidades (Europa). Que intervenções fazer nesse 

sentido? 


