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Introdução 
 
Esta é uma análise, por parte da Associação Braga Ciclável, ao documento da Fase II do Estudo 
de Mobilidade e Gestão de Tráfego do Município de Braga. 
 
Atualmente não temos uma democratização ao nível da mobilidade. Temos, em vez disso, uma 
ditadura do automóvel: ou andamos de carro, ou corremos risco de vida, em Braga. Há 1 
atropelamento a cada 3 dias na cidade de Braga. Há mais de 2500 vítimas por ano resultantes 
da sinistralidade rodoviária. Isto representa um custo de 35 milhões de euros por ano. 
 
O Estudo de Mobilidade e Gestão de Tráfego do Município de Braga foi, de acordo com o 
Base.gov, assinado a 2 de fevereiro de 2018. O prazo previsto para a concretização deste estudo 
era de 12 meses, contudo o mesmo não foi cumprido. 
  
A discussão pública, que havia sido prometida várias vezes ao longo do ano de 2019, foi, 
estranhamente, agendada para o mês de dezembro, numa altura do ano em que as festividades 
dificultam uma participação ativa, como deve ser preconizada por este tipo de documentos. 
  
Para além disso, o próprio documento foi disponibilizado no dia 6 de dezembro de 2019, nove 
dias após a apresentação pública que decorreu no dia 27 de novembro de 2019. O documento 
deveria ter sido disponibilizado dias antes da apresentação, de forma a que a participação na 
apresentação pública do documento fosse devidamente preparada de forma atempada, 
contribuindo assim para um documento mais sólido e sustentado 
  
Este estudo não apresenta os pressupostos necessários da estrutura de um plano deste tipo, 
como sejam, um diagnóstico cuidado e aprofundado, estratégias a curto e a médio prazo, uma 
calendarização das propostas/ações, um custo das propostas/ações, entre outros pressupostos 
básicos e basilares, pelo que nunca poderá preconizar uma terceira geração de Planos de 
Mobilidade Urbana Sustentável. 
  
Este tipo de planos deve ter como período temporal um máximo de 10 anos, sendo revisitado ao 
longo do tempo, tendo ainda metas concretas e dados mensuráveis, os quais possibilitem uma 
monitorização das acções, de modo a que no final do período de vigência se possam ter dados 
concretos e objectivos para a avaliação do mesmo, não só para o final do período, mas também 
metas intercalares, que permitam avaliar se o executado está a ser suficiente para alcançar as 
metas preconizadas.. 
  
De acordo com o que foi apresentado publicamente no dia 27 de novembro, este estudo 
apresenta propostas de criação de infraestrutura automóvel para 2050 e 2070, propostas essas 
que passam por criar um túnel na Avenida Júlio Fragata, uma das principais avenidas da cidade 
de Braga, que possui menos tráfego médio diário do que, por exemplo, a emblemática  Avenida 
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dos Champs Élysées, em Paris, onde se resolveram todos os problemas de mobilidade ao nível 
da superfície, sem a necessidade de enterrar e criar mais problemas.  
 
Este estudo define metas para 2030 que no PDM estão definidas como sendo para 2025 e não 
propõem metas em anos intermédios. Poderemos assumir que este estudo aceita que entre 2025 
e 2030 nada acontecerá e os valores são os mesmos, ou o estudo arrasa com as metas do PDM? 
 
Muito mais haveria a dizer, mas o pouco tempo e a altura do ano escolhida não permitem uma 
melhor análise deste estudo que sobre muitos pontos se revela meramente como um documento 
de intenções, sem concretizar, de facto, as medidas a que se propõe. 
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Visão, Missão, Estratégia e Objetivos 
Uma abordagem de mudança do paradigma da mobilidade na cidade, colocando o peão no topo 
da pirâmide, seguindo-se a mobilidade em bicicleta e a mobilidade em transportes públicos, 
reduzindo o espaço e o uso do automóvel parece-nos a abordagem mais correta num Plano que 
pretende alcançar a sustentabilidade da mobilidade. 
  
Apesar dessa abordagem teórica se manifestar no documento, a verdade é que ao longo dele 
se verificam a presença de medidas e ações que são contrárias à mesma e em algumas vezes 
contraditórias entre si. 
  
Vejamos. O estudo prevê que o peão veja o espaço reservado a si ser aumentado e mantido, 
mas no entanto, o mesmo estudo preconiza, de forma errada, a criação de pistas cicláveis no 
passeio, indo contra as melhores práticas internacionais e contra também as diretivas do IMT. 
  
O argumento do “muito tráfego”, seja ele pedonal ou rodoviário, é utilizado várias vezes ao longo 
do texto. O “muito tráfego rodoviário” é utilizado para justificar a pouca intervenção de algumas 
medidas, mas faltam dados quantitativos para que se valide este argumento. Tendo em conta os 
seus predecessores, esperava-se que este estudo indicasse quais os valores reais de tráfego, 
de utilização de modos de transporte e de outros dados concretos e palpáveis.  
  
É fundamental existirem dados concretos que sejam comparáveis com estudos e dados 
anteriores e que permitam averiguar de forma objetiva o impacto das medidas aplicadas. 
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Estrutura do documento 
Este estudo, que diz preconizar um PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 3ª 
geração, não segue uma estrutura basilar dos SUMP - Sustainable Urban Mobility Plans: não 
efetua um diagnóstico com números, não possui medidas a curto e médio prazo, não possui uma 
calendarização das medidas, não quantifica nem orçamenta as medidas, não objectiva as ações.  
 
Apesar de haver uma certa divisão dos modos de transporte, o documento aponta para uma 
continuidade na aposta da mobilidade em automóvel, não prevendo ações concretas e 
calendarizadas para alterar esse facto. 
 
Para além disso, no estudo são utilizadas referências que não estão incluídas na bibliografia e 
são descartadas diversas referências europeias e nacionais que deveriam ser obrigatoriamente 
equacionadas.  
 
Adicionalmente, são feitas afirmações incorretas ao nível da saúde e da poluição, alegando que 
os efeitos são mais nocivos para quem se desloca ativamente, o que é falso, havendo inúmeros 
estudos a contradizer o que aqui é afirmado com base num único artigo. Na verdade, quem se 
desloca dentro de um automóvel inala 50% vezes mais de CO2 e duas vezes mais de Monóxido 
de Carbono do que as pessoas que se deslocam a pé ou de bicicleta. 
 
De ressalvar que, ao contrário do que diz o Estudo de Mobilidade e Gestão de Tráfego do 
Município de Braga, há já várias cidades europeias, em países como a França, Holanda, Bélgica, 
Dinamarca e Alemanha, com SUMP’s de 3ª geração. 
 
Parece-nos importante que a Visão da cidade seja de Carbono Zero, e não apenas 
tendencialmente, mas ainda mais importante é que a Visão da cidade seja uma Visão Zero, de 
Zero Atropelamentos. Não é admissível que numa cidade como Braga, que pretende dar 
qualidade de vida aos seus residentes e visitantes, exista um atropelamento a cada três dias e 
exista um medo instalado de andar a pé ou de bicicleta, ou até mesmo de autocarro. O único 
número que se pode admitir para atropelamentos e mortes na estrada é ZERO. 
 
Dos Objetivos estratégicos, parece-nos que hierarquizar a rede viária deve ser feito com recurso 
à classificação funcional de ruas, utilizando o proposto pelo europeu ARTISTS, abandonando 
assim a presente hierarquização viária obsoleta. 
 
Na abordagem histórica da estrutura viária falta informação fundamental sobre a criação de vias 
e grandes avenidas a partir dos anos 40, que foram o principal factor de indução da utilização do 
automóvel.  
 
Falta uma caracterização da utilização da bicicleta na cidade de Braga no final do século XIX e 
início do século XX, onde inclusivamente existiu um velódromo e velocafés, entre muitas outras 
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coisas, bem como uma caracterização e diagnóstico da utilização atual da bicicleta na cidade, 
sendo que existem já estudos e trabalhos académicos produzidos e publicados sobre a matéria. 
 
 
 
  



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

 

www.bragaciclavel.pt • bragaciclavel@gmail.com      8/29 

Diagnóstico de Braga e Sustentabilidade 
 
Este “estudo” não apresenta um bom diagnóstico, com dados concretos de avaliação da 
qualidade do ar, do tráfego médio diário, do número de viagens realizadas, do modo de transporte 
utilizado nessas viagens. Ao contrário disso, refere-se a “muito tráfego”, mas não quantifica o 
que é esse “muito”. Até porque os dados de outros estudos existentes e facilmente acessíveis 
ao Município, mas ignorados por este estudo, nos demonstram que afinal de contas o tráfego 
não é “muito” ao ponto de justificar a construção de ainda mais infraestruturas automóveis. 
 
Perante as alterações climáticas é importante que se atue com seriedade e rigor para que Braga 
possa inverter a sua pegada ecológica e sustentável também a nível do sector da mobilidade, 
crucial na temática da mitigação dos efeitos das alterações globais. 
 
No documento afirma-se que para se estimular o uso de modos ativos é fundamental e 
necessário que se implementem fortes medidas de limitação ao transporte individual motorizado. 
É verdade. A limitação de modos de transporte de combustão é fundamental. A redução da 
velocidade de circulação na cidade também.  
 
Seria por isso importante assumir a cidade como uma cidade 30 km/h. Mas depois, ao longo do 
estudo, há contradições à afirmação inicial, uma vez que se estimula o uso do automóvel com a 
proposta de construção de ainda mais infraestruturas para automóveis, com a proposta de se 
manterem as já de si ilegais passagens desniveladas, de se criarem percursos cicláveis mais 
longos e menos diretos (isto é, menos eficientes e menos apelativos), e, portanto, de se dar 
prioridade à utilização do automóvel, em detrimento dos modos activos. 
 
A cidade de Braga é uma cidade com uma malha urbana densa. No entanto, o estudo tanto 
confirma como desmente esta afirmação, entrando em contradição. Há demasiadas 
contradições. Mas a verdade é que a cidade de Braga do século XXI tem os seus limites a 2,5 
km para Este e Oeste da Rotunda das Piscinas e a 1,5 km para Norte e Sul da Rotunda das 
Piscinas. A Rotunda das Piscinas é, por isso, o ponto central da cidade de Braga nos dias de 
hoje. Nesta área, Braga possui cerca de 7500 habitantes por km2. 
 
A cidade possui poucos bairros monofuncionais, até porque, nos seus 13 km2 de cidade, as 
distâncias a percorrer são muito curtas, e não é por esse facto que as pessoas deixam de utilizar 
o carro. As pessoas utilizam o carro nesta cidade densa e compacta, porque a infraestrutura 
assim convida e a isso obriga. De outra forma não há a garantia de segurança no percurso. Há, 
pois, medo de se deslocarem de outra forma que não seja o carro, mesmo para trajectos curtos, 
de escassas centenas de metros. 
 
A ligação entre as cidades do Norte de Portugal e a ligação da cidade à estação e central de 
camionagem devem ser melhoradas para os modos ativos e para o transporte público.  
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As infraestruturas presentes nas ligações dentro da cidade devem proporcionar, de uma forma 
garantida, segurança para o utilizador vulnerável. Não se pode esperar que a coexistência em 
todas as ruas da cidade vá trazer segurança. Aliás, o que hoje existe é uma infraestrutura em 
coexistência. Não se entende como pode este estudo dizer que isso é o que vai ser feito a curto 
prazo, quando o anunciado é uma rede ciclável segregada unidirecional de 22 km, para ser 
implementada a curto prazo e já aprovada em reunião de executivo. 
 
Infraestruturas que liguem as cidades através de transportes públicos e modos ativos são 
também fundamentais, pois diminuem o impacto da admissão diária dos cerca de 15% de 
viagens diárias referentes a quem entra e sai da cidade para ir trabalhar, e a quem apenas a 
atravessar para se deslocar a outra cidade. No entanto, a prioridade deve ser alterar a escolha 
do veículo para as viagens dentro da cidade, onde o automóvel é utilizado em quase 70% das 
viagens. 
 
Não se entende o verdadeiro caminho traçado nem que ponto se perspetiva atingir. Parecem 
medidas avulsas e desgarradas, vagas e pouco sólidas em termos técnicos e científicos. Braga 
conta com uma universidade reconhecida internacionalmente, mas este estudo faz questão de 
ignorar os trabalhos sobre mobilidade nela produzidos. 
  
É preciso não esquecer que as deslocações casa-escola mudam todos os anos, porque os 
alunos também mudam, e os pais e as respectivas residências são diferentes. Também as 
deslocações casa-trabalho não são fixas. Aliás, no século XXI as deslocações diárias são 
completamente diferentes de dia para dia, porque há muita mais vida social e uma panóplia de 
actividades, curriculares, extracurriculares e mesmo de trabalho diferentes. A própria forma de 
trabalhar é diferente, havendo casos em que o local de trabalho não é fixo. Por isso, cingir este 
estudo a supostos pontos de origem e destino fixos é um erro crasso e uma vulnerabilidade bem 
evidente deste estudo. 
 
Antes de se desenhar e implementar um plano de comunicação e informação sobre formas de 
mobilidade alternativas é necessário implementar medidas infraestruturais que convidem e 
permitam às pessoas a utilização desses modos em detrimento do TI - Transporte Individual. 
 
Este estudo diz ainda que “pretende integrar e relacionar estudos, projetos e planos já elaborados 
ou em curso”. No entanto tenta substituir-se, em algumas vezes, ao PDM que foi revisto em 
profundidade por este executivo, tendo, por exemplo, alterado a rede ciclável de 29 km para 76 
km e introduzido a temática dos corredores para transportes públicos, bem como os interfaces 
no Novainho e em Ferreiros.  
 
Para além disso foi dito que o Projeto de implementação da Rede Pedonal e Ciclável e Inserção 
Urbana de Transporte Público, desenvolvido no âmbito do PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável, e aprovado em executivo municipal, aguardava apenas o desenvolvimento deste 
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estudo para ser executado. Ora o estudo ignora por completo a existência desse mesmo projeto, não 
o “integrando”, consoante é dito no ponto 2 do mesmo. Como é que o PAMUS se integra neste Estudo 
de Mobilidade e Gestão de Tráfego do Município de Braga?  
 
Estranha-se que em nenhum momento se efetue um levantamento dos postos de abastecimento de 
combustível fóssil e se proponha a sua redução bem como a relocalização de alguns destes postos, 
reduzindo significativamente a sua presença na cidade e criando-se pontos de carregamento de 
veículos elétricos, que acabarão por existir, ainda que em menor quantidade do que a atual frota 
automóvel da cidade. 
 
A implementação de medidas que promovam a mobilidade urbana sustentável está apenas 
dependente de vontade e visão política, porque em todo o lado, e numa primeira fase, há resistência 
das populações às mudanças de hábitos, sejam eles quais forem. 
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Caminhabilidade 
A opção de colocar o peão na primeira linha da mobilidade urbana é um princípio estruturante. 
De facto, a deslocação a pé é a forma mais sustentável de mobilidade urbana, logo acompanhada 
da deslocação de bicicleta. Contudo, sem melhoria das condições de segurança é difícil estimular 
a mobilidade ativa. 
 
Porém, é importante não esquecer a elevada sinistralidade urbana bracarense e a necessária 
alteração de visão, seguindo o desígnio nacional de implementação de visão zero. Esta forma 
de pensar a mobilidade, mais humanista, com o foco na redução efetiva da mortalidade, 
implementando medidas de segregação, dos intervenientes na mobilidade urbana, permitiu na 
Suécia, por exemplo, uma redução de 66% de mortes por acidentes rodoviários. Convém lembrar 
que mais de metade das mortes acometem os utilizadores vulneráveis. 
 
Em 2018, 70% dos Atropelamentos, em Portugal, ocorreram dentro de localidades. Um aumento 
de 1% da velocidade automóvel aumenta o risco de acidentes fatais em 4% e um aumento de 
3% do risco de acidentes graves. Já uma redução de 5% da velocidade reduz em 30% o risco 
de acidentes fatais, segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO). 
 
Hoje não temos uma rede pedonal coerente, contínua e confortável na cidade de Braga. O centro 
histórico viu alguns dos seus passeios requalificados, mas a cidade está longe de ter uma rede 
pedonal de excelência. 
 
A caminhabilidade exige vias com piso adequado, agradabilidade sonora, devendo-se reduzir o 
número de automóveis a circular, bem como a sua velocidade, os percursos devem ser o mais 
diretos possível, diminuindo a distância entre dois pontos. 
 
A complementaridade de caminhos pedonais adequados com uma rede de transportes públicos 
eficaz é uma excelente opção. 
 
A segurança é um ponto que também não deve ser descurado, e em Braga, neste ponto muito 
há a fazer. O número de atropelamentos é assustador. 1 atropelado a cada 3 dias faz da cidade 
de Braga a 3ª cidade do país com mais atropelamentos.  
 
É importante introduzir verdadeiras medidas de acalmia da velocidade do tráfego e melhorar as 
zonas negras da cidade, como a zona junto da estação de comboios. É importante aumentar o 
número de atravessamentos de nível semaforizados, em detrimento das passagens 
desniveladas que não devem, de todo, ser mantidas, seja qual for a melhoria que se possa 
pensar preconizar. 
 
As zonas 30 são importantes, mas não podem ser ilhas desligadas entre si. É fundamental que 
se consiga circular de forma segura entre estas zonas. 
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As passagens aéreas devem ser removidas e as subterrâneas tapadas, sendo imediatamente 
substituídas por passagens de nível semaforizadas que farão com que o tráfego automóvel veja 
as suas velocidades de circulação reduzidas. Não se compreende como é que um estudo que 
preconiza a 3ª geração de PMUS consegue defender a continuidade, seja qual for a forma, dos 
atravessamentos desnivelados. Para além da sua ilegalidade, não há nenhuma literatura que 
defenda este tipo de atravessamentos. A par disso, estes atravessamentos desnivelados não 
cabem numa cidade mais amiga dos modos ativos, apenas cabem na velha cidade do automóvel. 
A única forma de beneficiar e aumentar a qualidade da circulação pedonal é com a remoção 
destas barreiras.  
 
Sem uma imposição da redução do uso do automóvel na zona central da cidade, com forte 
penalização do estacionamento abusivo e do excesso de velocidade, não será possível aumentar 
o número de deslocações a pé, uma vez que as pessoas continuarão a ter medo de sair à rua. 
 
Nas escolas, é importante divulgar os benefícios para o ambiente e para a saúde da deslocação 
a pé. Ao mesmo tempo, é importante rever as ruas em frente às entradas das escolas, 
preconizando que estas sejam ruas livres de tráfego automóvel – ora durante todo o dia, ora 
durante as horas de entrada e saída da escola – e, sobretudo, sem estacionamento automóvel 
num raio de 400 metros em torno das escolas.  
 
Todos os pontos de “kiss and go” devem ser removidos, uma vez que apenas induzem a 
utilização do carro nas deslocações de e para a escola e são contrários aos pressupostos deste 
estudo, servindo muitas vezes como estacionamento e não como paragem. 
 
As paragens de autocarro, com abrigo, devem existir em frente às escolas e, junto às mesmas, 
devem ser instalados estacionamentos para bicicletas de elevada qualidade, garantindo a 
segurança das bicicletas aí estacionadas. 
 
Os passeios devem estar desobstruídos e as passadeiras devem ser todas sobrelevadas ao nível 
do passeio, para que o automóvel suba ao nível do peão e seja obrigado a cumprir o código da 
estrada: abrandar perante a presença de um atravessamento de nível. 
 
As zonas pedonais devem transformar-se em zonas de coexistência, deixando de existir zonas 
“exclusivamente pedonais”. As zonas exclusivamente pedonais são a morte dessas artérias em 
termos de moradores e mesmo de comércio. São a morte anunciada da cidade, pois ninguém 
quer morar numa zona onde não pode chegar de bicicleta, de trotinete, de transporte público ou 
de qualquer outro modo de transporte que não seja o andar a pé. Estas zonas devem ser, sim, 
interditas ao automóvel – exceptuando-se nos casos necessários o acesso de moradores. 
 
No nosso entender deve-se manter o acesso do Yellow Bus e do Comboinho à zona pedonal, 
aumentando o tempo de contrato com os mesmos e introduzindo uma cláusula que imponha o 
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recorrer a veículos com zero emissões para a circulação nestas zonas. Deve ainda ser 
equacionado o alargamento desta permissão aos transportes públicos, com recurso a limitadores 
de velocidade a partir do momento que entrem nesta zona de coexistência. Isto iria aumentar a 
mobilidade dos residentes e visitantes do centro histórico e das zonas de coexistência da cidade. 
A zona deveria ser apenas car-free. 
 
Não se pode defender a existência de passeios desobstruídos, maiores e que atraiam mais gente 
para o andar a pé e, de seguida, dizer-se que se vai implementar as ciclovias nos próprios 
passeios, roubando espaço dos mesmos. Apenas serve para aumentar o conflito e o desconforto 
destes modos de transporte. E tudo, afinal, para não mexer no espaço automóvel. 
  
Nas ações propostas não se concretizam nem se definem prazos nem orçamentos. São 
demasiado vagas as ações, face ao que seria de esperar num estudo deste tipo. 
 
A sinalética direcional deve seguir os regulamentos nacionais de sinalização, por forma a terem 
força legal em caso de acidente. Não se percebe qual a sinalização proposta, que standards 
seguir ou que medidas tomar para que a sinalização seja regulamentada. 
 
Este estudo deveria já preconizar quais os locais de maior conflito com os peões. Para além 
disso, não se deve segregar a circulação pedonal da circulação viária com arbustos continuados. 
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Ciclabilidade 
 
Da análise efetuada a este respeito, pensamos que as propostas presentes no estudo não são 
suficientes para se alcançarem as metas previstas em 2030 (que no PDM são para 2025), de ter 
10% da população a utilizar a bicicleta como modo de transporte, isto porque a rede prevista não 
se traduz numa rede coesa, direta, legível e segura. Abaixo elencamos que alterações julgamos 
que possam ser feitas a este estudo, no sentido de alcançar o objetivo proposto. 
 
Diagnóstico 
 
O diagnóstico do uso da bicicleta na cidade de Braga parte do pressuposto existente no CENSOS 
2011, que assume o número de utilizadores da bicicleta como modo principal de transporte. Um 
número errado, uma vez que pressupõe apenas aqueles que utilizavam a bicicleta como modo 
principal de transporte, e as deslocações feitas em partilha com outro modo de transporte eram 
descartadas. É importante distinguir quem utiliza “apenas” a bicicleta de quem usa “também” a 
bicicleta, uma vez que, cada vez mais, as viagens no dia a dia são diferentes. 
 
Hoje é óbvio que o número de pessoas a andar de bicicleta é bastante diferente do valor de 2011. 
No entanto não existem dados regulares que demonstrem isso, porém seria expectável que 
tivesse sido considerado também o Estudo de Mobilidade do Quadrilátero, que indica o número 
de pessoas que utilizam a bicicleta. 
 
Era expectável também que um estudo desse tipo fornecesse uma imagem mais atual e correcta 
do número de utilizadores de bicicleta. Seria também importante que este estudo propusesse 
uma metodologia para monitorizar o impacto das medidas preconizadas ao longo do tempo, 
comparando-o com os objectivos propostos a curto, longo e médio prazo.  
 
  
Infraestrutura 
 
É necessário concretizar quais são as medidas infraestruturais a implementar numa “zona 
bairro”. O que o estudo diz é demasiado vago. 
 
A não intervenção imediata nas vias estruturantes da cidade é contrária ao que é definido em 
PDM, contrário ao que foi aprovado em reunião de executivo e contrário às melhores práticas 
internacionais. Promover a circulação da bicicleta nas zonas residenciais sem intervir nas vias 
estruturantes leva a que, ao chegar a um destes eixos estruturantes, que são incontornáveis para 
quem circula na cidade de que forma for, especialmente de bicicleta, porque se escolhe sempre 
o caminho mais curto, se encontrem verdadeiras armadilhas letais. 
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A Rodovia e a Avenida da Liberdade, a par da Avenida 31 de Janeiro, Avenida de Gualtar, Avenida 
Frei Bartolomeu dos Mártires, Avenida Padre Júlio Fragata, Rua do Caires, Zona Pedonal, Rua 
D.Pedro V, Rua Nova de Santa Cruz, Estrada Velha de Gualtar e Variante do Fojo são os eixos 
estruturantes, a espinha dorsal, daquilo que é hoje a utilização da bicicleta na cidade de Braga. São 
estes os eixos que formam as chamadas Linhas de Desejo da cidade e que carecem de infraestrutura. 
É nestes eixos que deve haver prioridade de intervenção infra estrutural, por forma a aumentar a 
utilização da bicicleta rumo aos 10% em 2025. 
 
A existência de uma infraestrutura viária aterrorizante para quem utiliza a bicicleta leva a que 
56% da população descarte a hipótese da utilização deste modo de transporte. A falta de uma 
infraestrutura adequada à utilização da bicicleta é o factor principal para que as pessoas em 
Braga não utilizem mais a bicicleta como modo de transporte. Nada mais. 
 
Não se pode esperar que a coexistência em todas as ruas da cidade vá trazer segurança. Aliás, 
o que hoje existe é uma infraestrutura em coexistência. Não se entende como pode este estudo 
dizer que isso é o que vai ser feito a curto prazo, quando o que está anunciado é uma rede 
ciclável segregada unidirecional de 22 km. A primeira fase de implementação da estratégia 
ciclável aprovada em reunião de executivo é o Projeto de Implementação da Rede Pedonal e 
Ciclável e Inserção Urbana de Transporte Público, desenvolvido no âmbito do PAMUS, que prevê a 
criação de ciclovias unidirecionais dos eixos estruturantes da cidade de Braga. Seria expectável que 
este estudo salvaguardasse e “integrasse” este projeto, uma vez que o estudo não se pode substituir 
ao que foi aprovado em órgão soberano.  
 
Por exemplo, o eixo estrutural de todo o sistema de transportes não prevê, de uma forma 
concreta, a redução de velocidade e de volume de trânsito, e não prevê de qualquer forma a 
criação de pistas cicláveis que garantam a conectividade e segurança da rede, em total 
contradição com o preconizado no Projeto de Implementação da Rede Pedonal e Ciclável e 
Inserção Urbana de Transporte Público . 
 
Nada é dito quanto a este projeto, embora sejam previstas as ciclovias contempladas nesse projeto, 
na rede ciclável. Não é referido como nem quando serão implementadas. No entanto, este estudo 
não pode vir travar um projeto anterior já aprovado em executivo municipal, amplamente 
acompanhado, acarinhado e divulgado pelos membros deste executivo, pago pelos contribuintes, 
com financiamento comunitário garantido – de acordo com a acta da reunião de executivo – e que vai 
além do mais ao encontro do que está previsto no PDM deste mesmo executivo. Caso não se verifique 
a implementação do mesmo, então deverá a população receber uma explicação e é expectável, no 
mínimo, que quem defendeu e acompanhou este projeto seja consequente com a não execução do 
mesmo. 
 
Entendemos que, após a implementação da primeira fase de implementação da estratégia ciclável 
aprovada em executivo, o eixo ao longo do Rio Este deve então passar a ser exclusivamente pedonal 
e que qualquer ligação interurbana deva ser implementada apenas depois das fases urbanas estarem 
implementadas. 
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Soluções Técnicas Preconizadas  
 
Não se devem implementar corredores cicláveis entre edifícios e nos jardins, pois isso apenas irá 
aumentar os percursos. Deve-se reorganizar as infraestruturas existentes. Devem-se reorganizar as 
faixas de rodagem existentes (entre lancis) e, se necessário, reduzir o número de vias de trânsito 
existente nessas mesmas faixas de rodagem. Ao fazer essa redução dar-se-á um efeito chamado 
evaporação do tráfego automóvel e, ao mesmo tempo, estará a convidar-se as pessoas a utilizarem 
a bicicleta numa infraestrutura adequada e segura para todos. 
 
A implementação de ciclovias nos passeios é um erro demasiado básico para ser proposto num 
estudo deste tipo. É lamentável que este estudo ignore os manuais nacionais, como sejam os do 
ainda IMTT, sobre a implementação de redes cicláveis, que, já esses, dizem que a implementação 
da rede nos passeios apenas se faz quando todas as outras implementações falharam. Este estudo 
propõe o contrário. 
 
As melhores práticas internacionais dizem mesmo que nunca, em momento algum, as ciclovias são 
criadas nos passeios, nem, tão pouco, ao nível dos passeios. Di-lo o manual holandês do CROW, o 
francês da CEREMA, o inglês do DfT. Lamentável é que o estudo aqui em análise utilize um manual 
australiano e ignore todos os manuais europeus e, até mesmo, nacionais. Especialmente quando a 
Austrália é considerado um país nada bicycle-friendly, bem pelo contrário. Qual a justificação para se 
ter utilizado esta referência? 
 
A par da implementação de ciclovias nos passeios, também a implementação de ciclovias 
bidirecionais não cabe numa cidade ciclável a ser implementada no século XXI. A 
bidirecionalidade das ciclovias leva a comportamentos errados nas zonas de coexistência e, 
sobretudo, leva a uma sinistralidade 13 vezes superior quando comparado com uma rede ciclável 
com ciclovias unidirecionais. A segurança não se discute, pelo que a bidirecionalidade deve ser 
abandonada e adoptada a unidirecionalidade como regra.  
 
As faixas cicláveis não funcionam em Braga. Prova disso é a “Ciclovia de Lamaçães”. 
 
Numa rede ciclável os pontos fundamentais são as interseções. Estas devem SEMPRE ser 
trabalhadas por forma a garantir a segurança dos utilizadores vulneráveis, garantindo que o 
automóvel circule a uma velocidade reduzida e o automobilista veja quem se aproxima.  
 
As interseções propostas não garantem a segurança nos atravessamentos de bicicletas. Os 
ângulos dos automóveis estão demasiado curvos, permitindo grandes velocidades. Os ângulos 
devem ser mais fechados por forma a aumentar o contacto visual. 
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Também na interseção giratória há erros básicos que não garantem a segurança de quem ali 
circula de bicicleta. As saídas da rotunda não devem ter duas vias, uma vez que é impossível 
sair a par de uma interseção. Os ângulos devem ser o mais rectos possível na saída, por forma 
a aumentar a comunicação visual entre quem vai de bicicleta e quem vai de carro, e a ciclovia 
deve ser protegida com recurso a algo físico, por forma a evitar o que hoje já acontece nas 
rotundas de Braga: estacionamento abusivo. Deve ser consultado o manual holandês para 
perceber como fazer. 
 
No que diz respeito à sinalização, a sinalética direcional e de informação a ser colocada para os 
utilizadores da bicicleta devem apenas ser as previstas no Regulamento de Sinalização de 
Trânsito. O Município de Braga não pode ser negligente ao ponto de implementar sinalética que 
não está regulamentada e que promova as más práticas. 
 
Em relação às BikeBox, estas não promovem a segurança, pelo contrário, convidam quem vai 
de bicicleta a ziguezaguear por entre os carros de forma a chegar ao semáforo, criando conflitos 
desnecessários no trânsito. As BikeBox são desnecessárias em ruas de coexistência. Mais 
interessante seria permitir as viragens à direita em interseções semaforizadas, com recurso a um 
sinal amarelo intermitente para bicicletas - à semelhança do que já acontece em França. 
 
Parqueamento de Bicicletas 
 
Em relação a este tema, não se compreende a razão pela qual o estudo ignora o Plano de 
Implementação de Locais de Estacionamento para Bicicletas existente no município de Braga e 
que prevê a criação de 1000 lugares de estacionamento para bicicletas na cidade, divididos por 
diversos bicicletários e já com três tipologias de infraestrutura e projetos de implementação 
definidos. 
 
É importante realçar que é também necessário implementar estacionamentos de longa duração 
para bicicletas na estação central de camionagem e na estação de caminhos de ferro de Braga. 
 
Por último, não se deve promover a implementação de estacionamentos do tipo “empena-rodas”, 
como aparecem neste estudo. 
 
 
Sistemas de Bike-sharing 
 
O projeto UBike falhou em Braga. Para além disso assenta num outro projeto mais antigo, BUTE, 
que falhou por dois motivos: a sua essência era o aluguer e não a partilha, e não havia 
infraestrutura adequada. Este estudo não diz de que forma vai implementar um projeto que a 
própria universidade já disse que abandonou. 
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Um sistema de bikesharing deve ser implementado numa área com o mínimo de 10 km2. É isso 
que diz a literatura e que dizem os exemplos de sucesso. Este estudo propõe a implementação 
do sistema numa área de apenas 3 km2, fazendo com que seja um fiasco anunciado. Para além 
disso, deve ser permitido que as bicicletas do sistema circulem na zona pedonal, isto porque 
estes sistemas são utilizados para as deslocações da chamada “última milha”, ou da “primeira 
milha”, que no caso de Braga é muitas vezes efetuada na zona histórica e pedonalizada que, no 
nosso entender, deverá ser uma zona de coexistência – tal como hoje já se verifica. 
 
Não se entende porque se pretende implementar um sistema destes de raiz, uma vez que se 
podem encontrar parceiros, com larga experiência, que poderão implementar de uma forma 
eficiente e eficaz, sistemas de bicicletas partilhadas. 
 
Este sistema deve ter na sua frota apenas bicicletas convencionais, deixando para uma fase 
posterior (5 a 10 anos após a sua implementação) a possibilidade de introdução de bicicletas 
elétricas. Isto porque o custo de exploração, manutenção e de logística destas dispara e o 
vandalismo é maior. A cidade deve proporcionar apenas um sistema convencional, reservando 
para os particulares a posse de bicicletas elétricas. 
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Transporte Público 
Este estudo deveria prever formas de garantir a sustentabilidade do sistema prevendo a 
gratuitidade do sistema de transportes públicos para residentes do concelho de Braga. Isto 
atrairia mais pessoas para a utilização do transporte público.  
 
Braga tem de evoluir por forma a passar a privilegiar os modos suaves, e também no sentido de 
ter a sua empresa de transportes públicos, os TUB, mais ecológicos, com uma frota de autocarros 
elétricos, mas também com frotas de veículos de serviço elétricos ou até mesmo possuir outro 
tipo de veículos para determinados serviços. No entanto, não é com a mera renovação da frota 
que se conseguem as necessárias melhorias de serviço. Este objectivo alcança-se com 
corredores dedicados que aumentem efetivamente a velocidade comercial, com a circulação de 
autocarros em zonas interditas ao automóvel, com percursos mais diretos e com uma rede mais 
legível. É, novamente, a infraestrutura que fará com que o TP (Transporte Público) seja 
competitivo face ao TI (Transporte Individual). 
 
Urge garantir que os horários são cumpridos, sendo para isso necessário a criação de canais 
dedicados e de uso exclusivo do transporte público. 
 
Deveria existir uma aplicação que permitisse a localização em tempo real dos autocarros e onde 
fosse possível perceber quanto tempo demora o próximo autocarro a chegar à paragem. 
 
Aquando da criação das bicicletas partilhadas estas devem estar à disposição em docas ou 
estações virtuais junto de paragens de autocarros para garantir uma maior mobilidade urbana.  
 
Consideramos que não se deve implementar o transporte de bicicletas na frente ou nas traseiras 
dos autocarros. Poderá ser permitida a circulação de uma a duas bicicletas por autocarro, no seu 
interior, mas o fundamental é garantir que existam pontos de estacionamento de longa duração, 
fechados, video-vigiados e seguros, gratuitos para quem seja fidelizado no sistema de transporte 
públicos, junto de pontos estratégicos da cidade. 
 
A Estação Central de Camionagem de Braga deverá continuar a receber os mesmos serviços, 
sendo que apenas o términus e aparcamento de viaturas deverá ser efetuado junto à estação de 
caminhos de ferro. É a Estação Central de Camionagem que dá vida à Rua dos Chãos e à zona 
do Mercado, sendo que a maioria das 7000 pessoas que chegam a este ponto pretendem ir para 
o centro da cidade. 
 
O passe dos TUB poderia, e deveria, ser transformado no cartão da cidade. 
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Estacionamento 
Estávamos expectantes que este estudo acrescentasse informação útil relativa ao 
estacionamento na cidade de Braga e nos respondesse à questão “Quantos lugares de 
estacionamento existem nas garagens de prédios e residências na cidade de Braga?”, uma vez 
que já sabemos quantos lugares de superfície e subterrâneos existem. 
 
O Estudo refere que os parques subterrâneos são geridos pela BragaParques. No entanto 
apenas 5 dos 67 parques de estacionamento subterrâneo/em garagem estão sob gestão da 
BragaParques. 
 
É demasiado vago o que o estudo diz sobre as zonas a serem tarifadas. Quais seriam as zonas 
e quais seriam as tarifas? Porque é que este estudo não faz referência ao Estudo de 
Estacionamento para a Cidade de Braga? 
 
Consideramos que os lugares de estacionamento à superfície dentro dos limites da cidade de 
Braga devem ser taxados, com zonas diferentes e taxas diferentes, mais elevadas no centro e 
mais baixas onde a procura é inferior, e que os lugares devem ser reduzidos.  
 
Em zonas inteiramente residenciais e praticamente sem garagens, poderá equacionar-se a 
criação de zonas reservadas a avençados moradores. 
 
Sempre que seja necessário construir ciclovias unidirecionais poderão eliminar-se lugares de 
estacionamento. 
 
Deverá existir uma maior fiscalização do estacionamento abusivo e ilegal, sendo que para isso 
se deve aproveitar a existência dos Agentes de Fiscalização de Estacionamento dos TUB, em 
quem foi delegada competência para tal, bem como deve ser aumentada a fiscalização por parte 
da PM e da PSP desse tipo de estacionamento. As três autoridades juntas poderão efetuar um 
trabalho mais eficaz e eficiente, acabando com o sentimento de impunidade e as injustiças 
sociais existentes. 
 
Nas ruas das escolas o estacionamento deve ser eliminado até 50 metros para cada lado da 
entrada destes estabelecimentos e devem ser instalados bicicletários e paragens de autocarros 
à porta das mesmas. 
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Intermobilidade e Optimização do Sistema Viário 
Não se percebe como num Estudo de Mobilidade e Gestão de Tráfego do Município de Braga 
(que pretende ser um PMUS) cabe uma ação que é construir variantes e novos acessos 
estruturantes que apenas irão induzir mais ao uso do automóvel. Especialmente numa cidade 
que tem os seus eixos rodoviários estruturantes (Auto-Estradas) a Este da cidade, sendo que a 
cidade de Braga cresce para Oeste destes eixos. A par disto, apenas 15% das viagens realizadas 
em Braga têm origem ou destino (ou ambos) fora do Concelho, o que não justifica, de todo, a 
criação de mais variantes e mais acessos. É, sim, necessária uma maior aposta no transporte 
público interconcelhio e em redes cicláveis capazes de substituir muitas das viagens feitas de 
automóvel. 
 
A implementação de sistemas em canal próprio, como é o caso do BRT, peca por tardia. 
 
Vê-se como positiva uma eventual bilhética intermunicipal, tendencialmente gratuita. Não se 
pode descurar os sistemas já existentes na cidade de Braga e a implementação de uma nova 
bilhética deve ser tratada de uma forma cuidada, rigorosa e sem colocar em risco o 
funcionamento do sistema de transportes públicos. 
 
Julga-se que seria ainda benéfica a complementaridade destas medidas com a disponibilização 
de bicicletas partilhadas, que garantam as deslocações da última milha, fazendo assim uma 
complementaridade com o transporte público. 
 
Deve ser permitido o transporte de bicicletas nos serviços intermunicipais, para garantir que 
quem assim o pretender possa aceder à cidade de Transporte Público e depois deslocar-se 
usando a sua própria bicicleta, à semelhança do que acontece em países “bike-friendly”. 
 
É necessário aumentar o serviço de transporte público para os concelhos vizinhos, por forma a 
reduzir a pressão automóvel em pontos como o Nó de Infias. O prolongamento da ferrovia para 
Norte, aproveitando a avenida António Macedo e depois a Variante para Prado, com a colocação 
de interfaces ao longo desta linha, seria uma solução muito mais útil e eficiente para o 
descongestionamento da cidade do que a implementação de mais rodovias e um investimento 
rodoviário avultado no Nó de Infias. 
 
É fundamental que se implementem os interfaces (Park & Ride) na cidade de Braga. O Estudo 
ignora o interface do Novainho, previsto no PDM, e introduzido por este executivo em 2015 no 
mesmo, para a entrada Oeste da Cidade. 
 
O interface em frente à Universidade do Minho deve ser eliminado, pois apenas irá atrair mais 
carros para dentro da cidade, uma vez que a UM está já dentro da cidade. O interface previsto 
no PDM, em Novainho, é na entrada da cidade, antes de toda uma zona urbana altamente densa 
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com mais de 15 mil residentes (Gualtar e a zona baixa de Tenões) e que não pode ser deixada 
de fora. 
 
Para reverter as fraturas urbanas na Avenida Padre Júlio Fragata e na Avenida Frei Bartolomeu 
dos Mártires é necessário sinalizar a saída da Autoestrada em Celeirós de forma a que o tráfego 
siga pela António Macedo. Ao mesmo tempo é necessário colocar radares e semáforos ao longo 
destas avenidas, por forma a reduzir as velocidades para 50 km/h ou menos e criar pelotões que 
permitam os atravessamentos de nível de quem está a viver a cidade. Para isso é necessário 
que este eixo se torne numa verdadeira Avenida, eliminando túneis, viadutos e atravessamentos 
desnivelados, dando primazia aos modos activos, aos transportes públicos e reduzindo o 
privilégio do carro, à semelhança do que acontece, por exemplo, nos Campos Elísios.  
 
A Rotunda das Piscinas deveria ser o nosso Arco do Triunfo, que certamente conta com muito 
mais tráfego automóvel do que o nosso ponto central da cidade, tal como documentado. 
 
Também as Avenidas que compõem a Rodovia devem prever a eliminação dos túneis e viadutos 
a médio/longo prazo, e das passagens aéreas a curto prazo, implementando atravessamentos 
semaforizados ao longo das mesmas. Estas intervenções devem ser calendarizadas neste 
estudo – tal como, por exemplo, Utrecht o fez e está agora a terminar. 
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Habitabilidade 
A cidade deve favorecer hábitos de vida saudável e sustentados. Para uma maior habitabilidade 
é importante introduzir medidas de melhoria da qualidade do ar e som.  
 
Para isso é importante reduzir o número de veículos individuais, garantir que esses que existem 
sejam elétricos e ter uma frota de transporte público elétrica, promovendo e priorizando a 
utilização dos modos ativos. 
 
A redução da velocidade automóvel nos principais eixos da cidade também permite reduzir os 
índices de ruído e de poluição e melhora a fluidez do trânsito. Contudo, para se conhecer o real 
impacto das medidas seria fundamental sabermos qual o ponto de partida, atual, e realizar 
avaliações semestrais para assim avaliar a eficácia das medidas instituídas. Seria importante a 
existência de sistemas de monitorização de som e qualidade do ar, permitindo o acesso online 
aos seus resultados por parte dos cidadãos. Alguns sensores já existem, mas carecem de 
verificação técnica para que os resultados possam ser publicados. 
 
Para quem mora na cidade, para além da introdução das zonas 30 é importante melhorar o 
acesso do transporte público e garantir a sua regular e livre circulação, pois se assim não for não 
se irá conseguir reduzir o uso do automóvel.  
 
É ainda necessário que quem mora na cidade tenha acesso a uma rede ciclável que permita 
efetuar deslocações para qualquer ponto da cidade, e que garanta a liberdade de escolha e uma 
efetiva democratização do espaço público. 
 
Garantir zonas de estacionamento de bicicletas dispersas pelos bairros para garantir que as 
pessoas têm onde aparcar as bicicletas. 
 
Criar zonas amplas fechadas aos automóveis com parques sustentáveis para crianças, com piso 
em areia e diversões em madeira. 
 
Não existe referência ao aumento do número de árvores a plantar, nas zonas bairro ou escola. 
Era expectável que neste estudo se incluísse essa meta, especialmente quando se sabe da 
importância das árvores para a descarbonização das cidades, bem como dos benefícios para o 
bem estar físico e psíquico das populações, por criarem áreas de menor exposição solar, que 
atraem pássaros e o seu chilrear, e estimulam a deambulação urbana e o convívio social. Os 
espaços verdes são também excelentes no que concerne à mitigação da "ilha de calor urbano". 
Podem também reduzir até cerca de 30% o ruído em ruas ou avenidas com maior tráfego 
automóvel. 
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A habitabilidade exige segurança e não existe qualquer referência ao impacte das medidas 
apresentadas, a nível da sinistralidade rodoviária, nomeadamente atropelamentos e colisões 
entre automóveis e bicicletas. 
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Monitorização e Calendarização 
O estudo apresenta metas e indicadores a atingir até 2030, quando o PDM apresenta metas a 
atingir para 2025. Essas metas do PDM deveriam ser introduzidas neste estudo. 
 
A redução do número de acidentes por ano de apenas 50% não é aceitável. A meta deveria ser 
0, a fim de se alcançar uma Visão ZERO, tal como previsto na Estratégia Nacional para a 
Mobilidade Activa. 
 
Devem ainda existir metas intermédias e metas anuais que permitam perceber se se está no 
caminho correto para atingir a meta final. 
 
A monitorização deveria ter uma explicação de como será feita. De que forma serão 
contabilizadas as deslocações contabilizadas em cada modo de transporte e que hoje são 
desconhecidas? De que forma se vão medir estes dados anualmente? Quem o vai fazer? 
 
Todas as medidas carecem ainda de calendarização e orçamento, que são duas características 
fundamentais num estudo deste tipo.  
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Estudos e Grupos Ignorados 
Este estudo ignora e faz tábua rasa a muitos estudos e projetos existentes no Município e 
subcontratados. 
  
Não se entende como se ignoram estudos existentes, uns mais recentes do que outros, e não 
se utilizam os dados aí existentes, ou daí provenientes, para que exista mais conhecimento e um 
melhor diagnóstico. Ou como se ignoram projetos previstos e aprovados em executivos. 
  
- Estudo de Mobilidade do Quadrilátero; 
- Estudo de Estacionamento para a Cidade de Braga; 
- Plano Diretor Municipal (por exemplo, interfaces); 
- Plano de Implementação de Locais de Estacionamento para Bicicletas (1000 lugares); 
- Projeto de Execução da 1ª Fase da Rede Ciclável e Inserção do Transporte Público Urbano. 
   
O Estudo não faz qualquer referência à existência do Grupo Local de Mobilidade, nem às 
Associações existentes na cidade. Sendo este um estudo que pretende ser um PMUS deveria 
prever um envolvimento muito mais activo da sociedade civil e das associações existentes na 
cidade. 
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Resumo 
 
Em jeito de conclusão, da análise efetuada à Fase II do Estudo de Mobilidade e Gestão de 
Tráfego do Município de Braga, agora em discussão pública, pretendemos realçar os seguintes 
pontos: 
  

● Para além de um fraco diagnóstico, o “estudo” não define as metas e os valores a alcançar 
a curto e médio prazo, nem tão pouco descreve de que forma se vão alcançar as metas 
finais que estão já definidas no PDM para 2025, mas que este estudo diz serem, afinal, 
para 2030. 
 

● Uma abordagem de mudança do paradigma da mobilidade na cidade, colocando o peão 
no topo da pirâmide, seguindo-se a mobilidade em bicicleta e a mobilidade em transportes 
públicos, reduzindo o espaço e o uso do automóvel parece-nos a abordagem mais correta 
num Plano que pretende alcançar a sustentabilidade da mobilidade; 

 
● Apesar dessa abordagem teórica se manifestar no documento, a verdade é que ao longo 

dele se verificam a presença de medidas e ações que são contrárias à mesma e em 
algumas vezes contraditórias entre si; 
  

● O plano carece de uma análise quantitativa da situação atual, refugiando-se, na sua 
ausência, numa análise vaga e qualitativa; 
 

● A falta de um calendário de implementação das medidas preconizadas, bem como da sua 
orçamentação é uma carência importante do estudo; 
 

● Não se identifica uma articulação entre este estudo e os restantes planos na área da 
mobilidade já assumidos pelo Município, nomeadamente o PAMUS já aprovado em 
Reunião de Câmara; 
 

● No âmbito da mobilidade ciclável são utilizadas soluções técnicas muito distantes das 
melhores práticas internacionais. Não se compreende nem é justificada a utilização de 
soluções técnicas tendo por base um manual australiano, deixando de parte todos os 
manuais de boas práticas europeus: como o manual holandês do CROW, o francês da 
CEREMA, o inglês do DfT. Com esta opção é posta em causa a segurança de peões e 
ciclistas. 
 

● As melhores práticas internacionais dizem mesmo que nunca, em momento algum, as 
ciclovias são criadas nos passeios, nem, tão pouco, ao nível dos passeios. Di-lo o manual 
holandês do CROW, o francês da CEREMA, o inglês do DfT. Lamentável é que o estudo 
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aqui em análise utilize um manual australiano e ignore todos os manuais europeus e, até 
mesmo, nacionais. 
 

● As propostas presentes no estudo não são suficientes para se alcançarem as metas 
previstas em 2030 (que no PDM são para 2025), de ter 10% da população a utilizar a 
bicicleta como modo de transporte, isto porque a rede prevista não se traduz numa rede 
coesa, direta, legível e segura; 
 

● Ausência de uma Visão 0 relativamente aos atropelamentos. 
  

Realçamos algumas das propostas que a Braga Ciclável efetua ao longo deste documento: 

 

● Implementação do Projeto de implementação da Rede Pedonal e Ciclável e Inserção Urbana 
de Transporte Público; 
 

● Um diagnóstico da situação atual baseado em dados quantitativos, bem como articulado 
com um conjunto importante de estudos e planos elaborados nos últimos anos; 
 

● Calendarização  e orçamentação de intervenções e objetivos a realizar a curto, médio e 
longo prazo; 
 

● Calendarização de metas a alcançar a curto médio e longo prazo, em articulação com as 
intervenções projetadas; 
 

● Revisão da metodologia utilizada para a definição das soluções técnicas preconizadas 
para a implementação da rede ciclável; 
 

● Implementar medições anuais da repartição modal na cidade de Braga, sem misturar 
modos de transporte; 
 

● Desistir das BikeBox e, ao invés disso, propomos que se permita, a quem se desloca de 
bicicleta, a viragem à direita em interseções semaforizadas, através de um sinal luminoso 
intermitente; 
 

● Não implementar ciclovias bidirecionais, mas sim unidirecionais; 
 

● Não implementar ciclovias nos passeios, mas sim no espaço destinado à faixa de 
rodagem ou destinado ao estacionamento automóvel. 
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● Eliminação de todas as passagens desniveladas e implementação de passagens de nível 
semaforizadas nesses locais; 
 

● Adoção de uma Visão ZERO como meta a alcançar até 2025 no que à sinistralidade 
rodoviária diz respeito, indo ao encontro da Estratégia Nacional para a Mobilidade Activa; 
 

● Tornar a Zona Pedonal uma Zona de Coexistência (zona 20 km/h), uma zona Car-Free, 
mas com acesso a outros veículos, como sejam bicicletas, trotinetes, transportes públicos 
e outros.  

 


