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EDUCAÇÃO  
1. Os percursos casa - escola estão bem servidos por transportes públicos?  
Sim. Há uma rede própria para servir os alunos das escolas. 
 
2. Tem alguma ideia de quais os percursos pedonais que gostariam de ver como 
prioritários ao nível do conforto e segurança?  
Todos os percursos na cidade. Dentro das 11 freguesias e uniões de freguesia urbanas todas as 
passadeiras deviam ser sobreelevadas. 
 
3. Entendem que alguns dos alunos podem passar a vir para a escola em bicicleta?  
Só se fosse feito algo ao nível da infraestrutura viária. É necessário reduzir velocidades e 
implementar a parte estrutural da rede ciclável, os 22 km da rede segregada que contempla a 
Rodovia e as avenidas transversais a esta. Depois de criadas essas condições de segurança, sim, 
podem. 
 
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?  
Não. Esse tipo de iniciativa já foi tentada e a adesão foi quase nula. Os pais evidenciaram a 
falta de condições de segurança na infraestrutura, nomeadamente, a falta de ciclovias. A criação 
de uma rede ciclável segregada ajudaria ao sucesso desta iniciativa. 
 
5. Acham importante fazer ações de sensibilização e campanhas de mobilidade com os 
alunos?  
Sim, mas é necessário criar as condições infraestruturais para que os alunos possam deslocar-
se de uma forma diferente para as escolas. 
 
6. Terem um jornal de parede sobre mobilidade? Ou outras atividades pedagógicas no 
sentido da mudança de mentalidades?  
A participação dos alunos nesta temática é importante para que a mudança de hábitos se faça, 
mas, mais uma vez, sem as condições infraestruturais é um esforço em vão. Os alunos estariam 
a ser atraídos para uma armadilha. 
 
7. Consideram importante ensinar as novas gerações a andar na rua? Regras e código da 
estrada?  
As novas gerações já sabem as regras do código da Estrada, uma vez que em Braga (e no país) 
isso é ensinado na escola primária. No entanto o conjunto de regras existentes no código de 
Estrada existe para proteger, em demasia, a pessoa que vai de carro e libertar espaço para a sua 
circulação. No nosso entendimento as cidades devem ser um espaço de fruição livre, onde as 
pessoas de carro devem ter regras para circular e as pessoas a pé ou de bicicleta podem ter uma 
maior Liberdade. 
 
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?  
Implementar medidas de acalmia de tráfego em toda a área da cidade de Braga (11 freguesias 
a 30 km/h). Implementar a rede ciclável segregada (22km). Implementar a rede ciclável da 
cidade (76km). Eliminar tuneis, viadutos e pontes pedonais. Colocar mais semáforos. Criar 
corredores BUS. Taxar o estacionamento à superfície em toda a cidade. Criar parques de 
estacionamento na periferia da cidade (Ferreiros, Celeirós, São Pedro D’Este, Palmeira, Arcos) 
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e ligar estes parques ao centro num sistema de transporte público de alta capacidade 
(BRT/MetroBUS/BHLS). Reduzir as velocidades entre o Minho Center e o Hospital, por forma 
a aumentar a fluidez do tráfego e reduzir a sinistralidade. Colocar semáforos nestas avenidas 
por forma a aumentar a permeabilidade pedonal e ciclável das mesmas, aumentando assim a 
segurança e melhorando a saúde pública através da redução da poluição Sonora e ambiental. 
Isto faria com que as pessoas optassem por, ao sair das autoestradas em Celeirós, seguir para 
Norte pelo exterior da cidade, passando pela Estação de Caminhos de Ferro e não pelo Braga 
Parque. 
 
Estas medidas permitirão criar uma alternativa ao automóvel e reduzir a dependência e o uso 
deste. 
 
9. Que problemas os encarregados de educação sentem na área da mobilidade na cidade 
e acessos?  
N/A 
 
10. Que problemas os diretores das escolas sentem na área da mobilidade na cidade?  
N/A 
 
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?  
A solução imediata ao nível da mobilidade em bicicleta é a redução de velocidades com 
medidas de acalmia de tráfego e a criação da rede ciclável segregada planeada e prevista pela 
CMB. 
 
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?  
Sim, na zona do Novainho/S.Pedro D’Este, na Entrada Este da cidade. A Sul, na zona de 
Celeirós ou na zona do Hospital Privado de Braga também. A Norte capitalizar e sinalizar como 
interface a zona da Decathlon e do Nova Arcada. A Oeste sinalizar a zona do E’Leclerc. Ao 
mesmo tempo criar condições nas linhas que servem estes pontos e/ou criar novas linhas de 
transporte público, se necessário. Ligar estes pontos com vias cicláveis e dotá-los de 
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estacionamento para bicicletas de media/longa duração é também fundamental para o seu 
sucesso. 
 
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?  
 
Implementar medidas de acalmia de tráfego em toda a área da cidade de Braga (11 freguesias 
a 30 km/h). Implementar a rede ciclável segregada (22km). Implementar a rede ciclável da 
cidade (76km). Eliminar tuneis, viadutos e pontes pedonais. Colocar mais semáforos. Criar 
corredores BUS. Taxar o estacionamento à superfície em toda a cidade. Criar parques de 
estacionamento na periferia da cidade (Ferreiros, Celeirós, São Pedro D’Este, Palmeira, Arcos) 
e ligar estes parques ao centro num sistema de transporte público de alta capacidade 
(BRT/MetroBUS/BHLS). Reduzir as velocidades entre o Minho Center e o Hospital, por forma 
a aumentar a fluidez do tráfego e reduzir a sinistralidade. Colocar semáforos nestas avenidas 
por forma a aumentar a permeabilidade pedonal e ciclável das mesmas, aumentando assim a 
segurança e melhorando a saúde pública através da redução da poluição Sonora e ambiental. 
Isto faria com que as pessoas optassem por, ao sair das autoestradas em Celeirós, seguissem 
para Norte pelo exterior da cidade, passando pela Estação de Caminhos de Ferro e não pelo 
Braga Parque. 
 
Estas medidas permitirão criar uma alternativa ao automóvel e reduzir a dependência e o uso 
deste. 
 
 
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?  
Tornar o centro histórico uma zona de coexistência, onde o automóvel teria horas de entrada e 
saída, os veículos de logística movidos a energia não limpa também, mas os veículos elétricos 
teriam uma maior janela horária e as bicicletas de carga teriam permissão para entrar e sair 
durante todo o dia.  
 
Lembrar que as zonas de coexistência são já consideradas zonas de prioridade absoluta ao peão, 
onde é proibido estacionar e a velocidade limite é de 20 km/h. 
 
12. A rede de transporte público serve bem todas as unidades hoteleiras? E a 
restauração?  
 
 
INCLUSÃO/MOBILIDADE CONDICIONADA  
 
1. Quais os locais desejados de estadia pelas pessoas seniores?  
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2. Que correções são necessárias fazer para as pessoas idosas poderem usufruir do espaço 
público?  
Sobreelevar todas as passadeiras. Repensar o tempo dos sinais luminosos. Mais de 100 
segundos de vermelho para o peão atravessar na senhora-a-branca não se coaduna com uma 
política de mobilidade sustentável. 
 
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?  
Sim 
 
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 4emini 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-adia 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?  
Implementar medidas de acalmia de tráfego em toda a área da cidade de Braga (11 freguesias 
a 30 km/h). Implementar a rede ciclável segregada (22km). Implementar a rede ciclável da 
cidade (76km). Eliminar tuneis, viadutos e pontes pedonais. Colocar mais semáforos. Criar 
corredores BUS. Taxar o estacionamento à superfície em toda a cidade. Criar parques de 
estacionamento na periferia da cidade (Ferreiros, Celeirós, São Pedro D’Este, Palmeira, Arcos) 
e ligar estes parques ao centro num sistema de transporte público de alta capacidade 
(BRT/MetroBUS/BHLS). Reduzir as velocidades entre o Minho Center e o Hospital, por forma 
a aumentar a fluidez do tráfego e reduzir a sinistralidade. Colocar semáforos nestas avenidas 
por forma a aumentar a permeabilidade pedonal e ciclável das mesmas, aumentando assim a 
segurança e melhorando a saúde pública através da redução da poluição Sonora e ambiental. 
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Isto faria com que as pessoas optassem por, ao sair das autoestradas em Celeirós, seguissem 
para Norte pelo exterior da cidade, passando pela Estação de Caminhos de Ferro e não pelo 
Braga Parque. 
 
Estas medidas permitirão criar uma alternativa ao automóvel e reduzir a dependência e o uso 
deste. 
 
 
14. Que problemas o setor do turismo e desporto sentem na área da mobilidade e 
acessibilidades na cidade?  
 
15. Que soluções ou ideias sustentáveis para promover os percursos a pé, as ciclovias, 
percursos comerciais, logística urbana sustentável?  
É preciso criar as ciclovias e a rede ciclável, em linha com as melhores práticas internacionais, 
para posteriormente as promover. Melhorar os percursos das pessoas que andam a pé e de 
bicicleta é melhorar a segurança das mesmas. Promover uma logística urbana em bicicleta e 
em transportes elétricos é promover um melhor ambiente, uma melhor saúde, uma melhor 
cidade.  
 
COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 
1. Que problemas os dois setores sentem na área da mobilidade na cidade?  
Falta de pagamento do estacionamento de superfície leva a uma falta de rotatividade. Ao 
mesmo tempo há uma maior procura pelo estacionamento gratuito, o que leva a um aumento 
da poluição.  
É de salientar também as necessidades de mais estacionamento adequado para bicicletas. 
A bicicleta e o transporte público são os modos de transporte que mais clientes levam ao 
comércio de rua, ao contrário do que normalmente se pensa. 
 
2. Que estratégia e soluções apresentam para a logística urbana do centro histórico e para 
as políticas de estacionamento e circulação?  
O estacionamento deve ser taxado em todas as artérias da cidade, com preços reduzidos para 
residentes sem garagem. A circulação deve ser apenas permitida a residentes de automóvel, 
pessoas de bicicleta ou de transporte público e proibido o acesso automóvel a todos os restantes, 
sendo este guiado para parques periféricos. As cargas e descargas deveriam ser feitas a partir 
de um hub central que distribuia as cargas no centro histórico com recurso a bicicletas de carga. 
 
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?  
Reduzir o acesso automóvel e permitir o acesso de bicicleta e transporte público. Efetivar a 
zona pedonal como zona de coexistência (20 km/h com prioridade absoluta ao peão e limitação, 
tal como atualmente já acontece. Desde, pelo menos, 1999 que não existe nenhum registo de 
acidentes entre ciclistas e peões e todos os dias existe esta coexistência). 
 
5. No estacionamento? Como gostariam de ver a gestão dos parques de estacionamento? 
Políticas de estacionamento ao cliente?  
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A gestão do estacionamento é fundamental para uma política de mobilidade sustentável. Todo 
o estacionamento de superfície deveria ser taxado, uma vez que falamos de uma ocupação da 
via pública, muitas vezes abusiva. A fiscalização é ineficiente. 
O estacionamento em parques deve ser revisto, reduzido em algumas situações e resgatado 
noutras. É ilegal que existam concessões vitalícias, pelo que juridicamente esse assunto deve 
ser sanado. 
 
6. Sobre os transportes públicos, eles são compatíveis com os vossos horários?  
Sim, são. O problema são os atrasos provocados pelo congestionamento automóvel por falta 
de vias dedicadas aos transportes públicos. Isso e a falta de legibilidade dos percursos. Os 
transportes públicos deviam circular pela mesma rua nos dois sentidos. Não é aceitável que 
para apanhar um autocarro de regresso se tenha que andar mais de 50 metros. Em Braga temos 
situações em que nos temos que deslocar quase 1000 metros. É inaceitável. O centro da cidade, 
devia ter ruas exclusivas para o transporte público e para as bicicletas. 
 
Também não se entende porque não se permite a partilha da via BUS da rua do Raio com 
bicicletas, por exemplo. Não se tratando de uma via de alta capacidade, não faz sentido não 
permitir o acesso da bicicleta. 
 
7. Entendem que é necessária alguma gestão do estacionamento, tipo cartão de comércio 
com pacotes em determinadas lojas?  
Não. É necessário promover o uso do transporte público e da bicicleta para se deslocar ao 
comércio, e não implementar mais políticas que apenas vão levar as pessoas a utilizar mais o 
carro. 
 
8. O terminal de transportes públicos? Está no local certo? Gostavam de o ver noutro 
local?  
Está. 
 
9. As paragens de autocarros/abrigos aos cidadãos são compatíveis com as novas 
exigências de conforto e local?  
Depende. Algumas sim, outras não. 
 
10. Entendem necessário fazer um projeto de centro comercial ao ar livre? Os 
sombreamentos? A imagem comum?  
Não. 
 
11. Os passeios existentes são suficientes para as pessoas andarem á vontade às compras?  
Depende. 
 
12. Como se protegem os “peões clientes” do sol e da chuva?  
Do sol com árvores. Da chuva com guardas-chuvas ou capas impermeáveis. 
 
13. Há praças suficientes para funcionarem como pontos de atração para eventos que 
tragam pessoas ao centro?  
Não. Por exemplo, o campo da Vinha seria uma praça eleição para grandes eventos da cidade, 
mas está cheia de remendos e pequenas construções que não permitem que este local seja uma 
verdadeira praça. 
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14. Há eventos, dinâmicas suficientes? O que falha?  
Há, até em demasia. Falta coordenação e falta escolha de outros locais. 
 
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?  
Implementar medidas de acalmia de tráfego em toda a área da cidade de Braga (11 freguesias 
a 30 km/h). Implementar a rede ciclável segregada (22km). Implementar a rede ciclável da 
cidade (76km). Eliminar tuneis, viadutos e pontes pedonais. Colocar mais semáforos. Criar 
corredores BUS. Taxar o estacionamento à superfície em toda a cidade. Criar parques de 
estacionamento na periferia da cidade (Ferreiros, Celeirós, São Pedro D’Este, Palmeira, Arcos) 
e ligar estes parques ao centro num sistema de transporte público de alta capacidade 
(BRT/MetroBUS/BHLS). Reduzir as velocidades entre o Minho Center e o Hospital, por forma 
a aumentar a fluidez do tráfego e reduzir a sinistralidade. Colocar semáforos nestas avenidas 
por forma a aumentar a permeabilidade pedonal e ciclável das mesmas, aumentando assim a 
segurança e melhorando a saúde pública através da redução da poluição Sonora e ambiental. 
Isto faria com que as pessoas optassem por, ao sair das autoestradas em Celeirós, seguissem 
para Norte pelo exterior da cidade, passando pela Estação de Caminhos de Ferro e não pelo 
Braga Parque. 
 
Estas medidas permitirão criar uma alternativa ao automóvel e reduzir a dependência e o uso 
deste. 
 
AMBIENTE  
 
1. Qual a perceção da qualidade do ambiente urbano na cidade de Braga?  
Má. Demasiada poluição. 
 
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?  
Sim. 
 
3. Que medidas sugerem para o aumento da utilização de modos suaves como principal 
modo de deslocação na cidade?  
Os modos ativos (andar a pé e de bicicleta convencional) apenas verão um aumento com a 
criação de percursos pedonais seguros, agradáveis, iluminados e com percursos cicláveis 
seguros, diretos, legíveis, cómodos, confortáveis. Para isso é necessário implementar a rede 
ciclável segregada de 22 km e a rede ciclável de 76 km. Apenas após isso se pode promover a 
mobilidade em bicicleta de uma forma consistente. 
 
4. Qual o impacto da redução de circulação automóvel no centro histórico na qualidade 
do ambiente urbano atual?  
Tem um forte impacte. Mas para reduzir a circulação automóvel é preciso retirá-lo também do 
subsolo. 
 
5. A eventual implementação de medidas redutoras de velocidade contribui para a 
melhoria das condições ambientais e de segurança?  
Sim, completamente! É fundamental reduzir velocidades! E é algo que urge fazer. A morte de 
pessoas nas estradas é uma consequência direta das velocidades excessivas e a cada dia que 
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passa sem se implementarem mais semáforos, mais passadeiras sobreelevadas, mais gincanas, 
mais estreitamentos da via, menos vidas se preservam. 
 
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?  
Sim. O desenvolvimento urbano orientado para a mobilidade traz retornos elevados para o 
comércio e serviços. 
 
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?  
Sim, inequivocamente uma cidade com mais pessoas a andar a pé e de bicicleta é uma cidade 
melhor em todos os aspectos. 
 
8. Quem entendem que vai utilizar estes modos de transporte: a pé e bicicleta?  
Um pouco de todas as pessoas que vivam, estudem, trabalhem ou se queiram deslocar em curtas 
durações onde a bicicleta for mais eficiente (até 8 km). Nas deslocações curtas urbanas a 
bicicleta será utilizada por várias pessoas. 
 
9. Acham que a bicicleta pode, tendencialmente, ser utilizada nas deslocações quotidianas 
tipo casa/ trabalho/escola?  
Sim, desde que se criem as condições necessárias, isto é, desde que se implemente a rede 
ciclável segregada de 22 km e a rede ciclável de 76 km, sim, pode. 
 
10. Quais as prioridades de intervenção de pistas cicláveis na cidade?  
Ao nível de pistas cicláveis (segregação da rede ciclável!) consideramos que as prioridades 
são, numa primeira fase: a Rodovia; Avenida da Liberdade; Avenida 31 de Janeiro; Avenida 
Padre Júlio Fragata; Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires; Avenida de Gualtar; Avenida 
Porfírio da Silva; Avenida Dr. António Palha; Avenida Robert Smith. 
 
Isto são os cerca de 22 km de pistas cicláveis segregadas propostas pelo município, e já com 
projeto, onde se juntam algumas avenidas de ligação. 
 
A rede ciclável de 76 km deveria ser implementada imediatamente, para permitir que as pessoas 
possam começar a aderir em massa a este modo de transporte. 
 
11. E na ótica do lazer? Quais?  
Ao implementar a rede ciclável referida no ponto anterior já implementa também na ótica do 
lazer. Ainda assim, no nosso entendimento, a prioridade deve ser implementar a rede ciclável 
para que as pessoas possam utilizar a bicicleta como modo de transporte em deslocações 
urbanas onde possam substituir o carro pela bicicleta. 
 
12. A bicicleta pública, acham relevante? Elétrica? Convencional? Ambas?  
Sim, um sistema de bicicletas partilhadas é relevante, mas deve apenas ser implementado em 
conjunto com uma rede ciclável que cumpra os requisitos funcionais. 
 
O sistema público de bicicletas partilhadas deve apenas possuir bicicletas convencionais. As 
bicicletas elétricas devem ser propriedade das pessoas. O sistema público deve apenas ter 
bicicletas convencionais por diversas razões. As bicicletas elétricas obrigam que o seu 
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utilizador utilize o capacete. Apesar da ANSR ter emitido um parecer contrário por causa das 
GIRA, a realidade é que a lei é clara. E a ANSR não se substitui à Assembleia da República, 
pelo que, até alteração da lei, o uso do capacete em bicicletas elétricas é obrigatório e, um dos 
problemas na implementação de sistemas públicos. Apesar deste contra poder ser ultrapassado, 
há outros motivos que devem ser tidos em conta: o custo direto de um sistema com bicicletas 
elétricas é muito mais elevado. A manutenção é muito maior e mais custosa. O risco de furto 
das mesmas é maior. O risco de acidente é mais elevado, uma vez que os utilizadores habituais 
destes sistemas são utilizadores não habituados à utilização da bicicleta, muito menos da 
elétrica. 
 
Por tudo isso, as bicicletas públicas devem apenas ser convencionais. As pessoas que 
pretenderem circular de elétricas irão adquiri-las. 
 
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?  
Implementar medidas de acalmia de tráfego em toda a área da cidade de Braga (11 freguesias 
a 30 km/h). Implementar a rede ciclável segregada (22km). Implementar a rede ciclável da 
cidade (76km). Eliminar tuneis, viadutos e pontes pedonais. Colocar mais semáforos. Criar 
corredores BUS. Taxar o estacionamento à superfície em toda a cidade. Criar parques de 
estacionamento na periferia da cidade (Ferreiros, Celeirós, São Pedro D’Este, Palmeira, Arcos) 
e ligar estes parques ao centro num sistema de transporte público de alta capacidade 
(BRT/MetroBUS/BHLS). Reduzir as velocidades entre o Minho Center e o Hospital, por forma 
a aumentar a fluidez do tráfego e reduzir a sinistralidade. Colocar semáforos nestas avenidas 
por forma a aumentar a permeabilidade pedonal e ciclável das mesmas, aumentando assim a 
segurança e melhorando a saúde pública através da redução da poluição Sonora e ambiental. 
Isto faria com que as pessoas optassem por, ao sair das autoestradas em Celeirós, seguissem 
para Norte pelo exterior da cidade, passando pela Estação de Caminhos de Ferro e não pelo 
Braga Parque. 
 
Estas medidas permitirão criar uma alternativa ao automóvel e reduzir a dependência e o uso 
deste. 
 
14. Que problemas de ordem ambiental sentem na área da mobilidade na cidade?  
Excesso de utilização do veículo automóvel leva a que ambientalmente a cidade esteja poluída. 
Também a nível do ruido existe um problema devido ao excesso de automóveis e do seu uso. 
 
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.)  
Implementação da rede ciclável segregada (22km). 
Implementação da rede ciclável da cidade (76km). 
Transformação da zona pedonal em zona de coexistência. 
Criação ou autorização de implementação de sistema de bicicletas convencionais partilhadas. 
Aumento das áreas de coexistência. 
Permissão da partilha de corredores BUS com a bicicleta. 
Utilização da bicicleta na área urbana como solução para a logística. 
Taxar os lugares de estacionamento à superfície. 
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7 TRANSITO, TRANSPORTES, PROTEÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E RISCOS  
 
1. Que problemas estes setores sentem na área da mobilidade na cidade?  
Excesso de carros. Falta de ruas seguras para a utilização da bicicleta. Falta de aposta na 
infraestrutura de transporte público. Falta de canais dedicados para a bicicleta. Falta de canais 
dedicados para o transporte público. Falta de taxação do estacionamento. Falta de fiscalização 
do estacionamento abusivo e das velocidades excessivas. Excesso de liberdade para quem 
utiliza o automóvel. Excesso de facilidade do uso do automóvel. 
 
2. A cidade oferece as condições de mobilidade necessárias?  
Não. 
 
3. Que soluções ou atitudes a cidade deveria resolver, como laboratório vivo de 
experiências? 
Implementar rapidamente a rede ciclável segregada. 
 
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.?  
Os percursos em coexistência, a falta de percursos mais diretos, o excesso de automóveis, 
prejudica o transporte público e retira-lhe fiabilidade. 
 
5. Qual a influência da localização do Terminal Rodoviário nas dinâmicas do território, 
principalmente em termos económicos e ambientais?  
Imensa. A Estação Central de Camionagem tem um impacte direto no comércio na sua 
envolvente. A retirada do Hospital da zona central da cidade deve servir de aprendizagem para 
não se voltar a cair no erro de retirar um pólo atractor da mobilidade que está estrategicamente 
colocado no centro da cidade e com ligações regulares ao Hospital e à Estação da CP. 
 
Falta sim uma solução de estacionamento para bicicletas de média/longa duração nestes 
terminais. 
 
6. A eventual implementação de medidas redutoras de velocidade contribui para a 
melhoria das condições ambientais e de segurança? Quais a fazer no centro?  
Sim. Por exemplo retirar os automóveis da Avenida Central e Rua dos Chãos, reservando esse 
canal para transportes públicos e bicicletas. Sobreelevar todas as passadeiras. Reduzir as 
larguras das vias de circulação automóvel.  
 
7. A existência de transporte exclusivamente escolar pode minimizar a desorganização de 
trânsito e estacionamento juntos aos principais polos escolares? Como?  
Já existe para todas as escolas da cidade há vários anos. O que pode minimizar a desorganização 
do trânsito e estacionamento é a redução ou eliminação de oferta de lugares de estacionamento 
automóvel à porta ou nas redondezas destes polos escolares, a eliminação de circulação 
automóvel à porta destas escolas com a permissão da circulação de transportes públicos e 
bicicletas. À semelhança das melhores práticas escolares europeias. 
 
8. De que forma o aumento da fiscalização pode reorganizar e modificar a mobilidade e 
aumentar a perceção de segurança na cidade de Braga?  



Rua de São Victor nº11 
4710-815 São Victor – Braga 

 
 

www.bragaciclavel.pt • bragaciclavel@gmail.com 

Com maior fiscalização há menos preponderância para cometer ilegalidades. No entanto não 
conseguimos ter um polícia em cada rua. 
 
Com o aumento da fiscalização deveria também chegar a revisão do valor das coimas aplicadas 
que é absurdamente baixo. 
 
No entanto é nosso entendimento que o desenho urbano deve levar a que as pessoas não 
consigam prevaricar. 
 
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?  
Depende. Apenas se o transporte público e a bicicleta passarem a ter prioridade e possam ter 
benefícios nessas ruas. Por exemplo, ruas de sentido único automóvel, mas de duplo sentido 
de TP ou de bicicleta fazem com que estes dois modos passem a ter uma vantagem perante o 
automóvel. Ruas exclusivamente dedicadas ao andar a pé, de bicicleta e de TP são também 
formas de se ganhar vantagem ao automóvel. 
 
10. Que política de gestão de estacionamento se deverá implementar na cidade para evitar 
os automóveis andar a circular à procura de estacionamento?  
Uma política em que o estacionamento à superfície é taxado, ao mesmo preço que o 
estacionamento em parques, e que a fiscalização deste sistema funcione. Ao mesmo tempo com 
a criação de parques gratuitos na periferia da cidade que sejam servidos por transportes 
públicos de alta capacidade. No entanto, o espaço público utilizado para estacionamento entre 
estes parques periféricos tem toda ela que ser taxada, para que o sistema funcione. 
 
11. A informação online pode ajudar? Que medidas?  
Talvez. 
 
12. Há necessidade mais parques de estacionamento? Onde?  
Apenas na periferia da cidade e servindo como interface com o TP e a bicicleta. A cidade (onde 
habitam cerca de 100 000 pessoas) tem cerca de 50 000 lugares de estacionamento distribuídos 
pela via pública e por 67 parques de estacionamento. A isto juntam-se os lugares nas garagens 
dos prédios. A cidade de Braga tem excesso de lugares de estacionamento e devia bloquear o 
número de lugares. 
 
13. Que políticas para os parques de residentes e comerciantes?  
Os residentes sem garagem poderão ter um preço mais acessível na via pública. Os 
comerciantes poderão ter uma maior tolerância de tempo de estacionamento, mas tem que 
haver rotatividade também. O estudo que o Município de Braga encomendou em 2017 sobre o 
assunto trará, certamente, mais respostas sobre este tema. 
 
14. Sinalética – há algo necessário a fazer?  
Há necessidade de incluir as bicicletas em contrasentido em ruas de sentido único automóvel 
(à semelhança do que aconteceu na rua d. Pedro v). 
 
Em situações como na rua do raio ou junto ao colégio d. Diogo de Sousa, permitir bicicletas 
circularem nas vias atualmente reservadas a transportes públicos e/ou motos. 
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Há também a necessidade de sinalizar os parques de estacionamento para bicicletas e alterar a 
sinalética da zona pedonal, para permitir a circulação de bicicletas, dando prioridade total ao 
peão – em suma, uma zona de coexistência. 
 
15. Sinalização direcional, alguma questão?  
 
16. Quais as ruas com problemas na ótica dos bombeiros e proteção civil? Que medida a 
implementar?  
 
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? 
Implementar medidas de acalmia de tráfego em toda a área da cidade de Braga (11 freguesias 
a 30 km/h). Implementar a rede ciclável segregada (22km). Implementar a rede ciclável da 
cidade (76km). Eliminar tuneis, viadutos e pontes pedonais. Colocar mais semáforos. Criar 
corredores BUS. Taxar o estacionamento à superfície em toda a cidade. Criar parques de 
estacionamento na periferia da cidade (Ferreiros, Celeirós, São Pedro D’Este, Palmeira, Arcos) 
e ligar estes parques ao centro num sistema de transporte público de alta capacidade 
(BRT/MetroBUS/BHLS). Reduzir as velocidades entre o Minho Center e o Hospital, por forma 
a aumentar a fluidez do tráfego e reduzir a sinistralidade. Colocar semáforos nestas avenidas 
por forma a aumentar a permeabilidade pedonal e ciclável das mesmas, aumentando assim a 
segurança e melhorando a saúde pública através da redução da poluição Sonora e ambiental. 
Isto faria com que as pessoas optassem por, ao sair das autoestradas em Celeirós, seguissem 
para Norte pelo exterior da cidade, passando pela Estação de Caminhos de Ferro e não pelo 
Braga Parque. 
 
Estas medidas permitirão criar uma alternativa ao automóvel e reduzir a dependência e o uso 
deste. 


