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Recomendações da Associação Braga Ciclável
sobre o Projeto da Rede Ciclável Urbana (Fase 1: 15 km)
20 de Fevereiro de 2017

Na sequência da reunião recentemente convocada pela CMB para breve apresentação dos
projetos preliminares para instalação de ciclovias na Rodovia, Avenida da Liberdade e
Avenida 31 de Janeiro (reunião realizada na Junta de Freguesia de S. Vítor no dia
26/01/2017), junto enviamos algumas observações a que consideramos importante atender.
A este respeito, gostaríamos de ressalvar que todas as notas que se seguem foram
elaboradas tendo presente apenas a nossa visualização de parte do projeto durante essa
reunião e os apontamentos que pudemos realizar durante a mesma. Por esse motivo,
parece-nos que o presente parecer poderá estar sujeito a alterações ou mesmo a ser
complementado se o projeto for melhor analisado. Uma vez que não nos foi possível
analisar o projeto na sua totalidade, não nos tendo sido fornecido o mesmo, seguem estas
notas que nos pareceram ser importantes, perante aquilo que conseguimos verificar.
Esperamos deste modo poder contribuir para a construção de uma cidade mais amiga dos
peões e dos ciclistas, em particular, e das pessoas, em geral.
Objetivos estipulados pela CMB, a cumprir até 2025:
●
●
●

aumentar para 10% de utilizadores da bicicleta;
reduzir em 25% o número de automóveis;
tornar Braga uma cidade amiga das pessoas que andam a pé ou de bicicleta.

Premissas gerais
Em Braga, 78,5% das deslocações feitas são internas ao Concelho. Destas, 61% são feitas
de automóvel. Existe, por isso, uma grande probabilidade de sucesso no alcance dos
objetivos, deixando espaço apenas para aqueles que necessitam mesmo de utilizar o carro
que o façam.
Esta primeira intervenção visa criar uma primeira fase da rede ciclável estruturante que
passa por intervir na Rodovia, na Avenida 31 de Janeiro e na Avenida da Liberdade, bem
como na ligação entre a UM e a Ciclovia de Lamaçães. Pretende ainda organizar alguns
pontos da Ciclovia de Lamaçães.
Há uma ligação que deve ser revista. O projeto propõe a ligação entre a Rotunda da Ponte,
a Rotunda de Santo Adrião e a Rotunda da Via Falperra. Entre a Rotunda de Santo Adrião e
a Rotunda da Via Falperra a intervenção deve ser abandonada, pelo menos nesta fase,
devido ao declive dessa rua que não se coaduna com o uso da bicicleta como meio de
transporte. A tendência dos utilizadores da bicicleta é para escolherem percursos mais
diretos e com menos declives, pelo que seria mais urgente começar por melhorar a ligação
ciclável entre a Rotunda de Santo Adrião, a Rua do Espadanido e a Avenida Robert Smith.
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Ainda assim, entre a Rotunda da Ponte e a Rotunda de Santo Adrião consideramos que
deve haver uma segregação, pelo menos no sentido ascendente, uma vez que ao subir a
pessoa que vai de bicicleta tende a circular a uma menor velocidade.
Estas intervenções pretendem seguir as melhores práticas, os guias e os manuais sobre o
tráfego ciclável. Assim sendo as intervenções deverão seguir a seguinte hierarquia de
decisão (sendo que só se avança para o nível seguinte caso as medidas do nível anterior
não funcionem):
1. Redução do Volume e das Velocidades de Tráfego;
2. Redefinir a alocação de espaços da faixa de rodagem (entre lancis) aos
diferentes modos de transporte com o favorecimento das condições de
circulação dos modos mais sustentáveis em detrimento do modo motorizado;
3. Criação de percursos cicláveis fora das estradas (ecopistas) sem interferir nos
passeios.
Tornar uma cidade menos atrativa para os automóveis implica uma redução não só da
oferta do número de lugares de estacionamento, do aumento das tarifas dos lugares
existentes (ou a taxação dos existentes), de um controlo apertado do estacionamento ilegal,
mas também depende da forma não atrativa que o percurso do automóvel tem que
percorrer para chegar ao destino. Isto leva a que se opte por percursos mais diretos e
legíveis para as pessoas que andam a pé, de bicicleta e de transportes públicos em
detrimento do automóvel. Só assim se garantirá uma maior transferência modal dos
utilizadores de automóveis para a bicicleta e/ou transportes públicos.
Estas premissas permitem tomar decisões mais simples na altura de optar por retirar
espaço para criar condições à mobilidade ciclável, garantindo a inversão da pirâmide modal
para a nova pirâmide em que reina o peão, seguido da bicicleta e logo a seguir o transporte
público, ficando o automóvel com o espaço que sobra (se sobrar).
No caso de existir faixa de rodagem, é vivamente desaconselhada, por todos os manuais
e livros sobre o assunto, a partilha do passeio entre pessoas que circulam a pé e de
bicicleta, e é também desaconselhada a criação de pistas cicláveis à cota do passeio
bem como as pistas cicláveis bidirecionais (existem cerca de 90% mais de acidentes em
ciclovias bidirecionais).

É importante ainda a criação de infra estruturas de parqueamento de curto prazo
(Sheffield) e médio/longo prazo (com sheffields no interior de uma zona fechada e
abrigada, com acesso controlado, gratuito para utilizadores de Transportes Públicos,
com cctv, ...).
Em função da situação (escolas, serviços públicos de maior importância, etc.) deve ser
avaliada a necessidade quantitativa de lugares de estacionamento de bicicletas. Estas
infra-estruturas não devem ser “arrumadas” em cima de passeios, onde existe o
obstáculo da transposição de cotas a vencer, mas servir de estratégia à diminuição da
quantidade de estacionamento automóvel pela sua colocação ao nível da rua.
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É importante retirar lugares de estacionamento automóvel do espaço público, uma vez
que hoje é extremamente fácil e barato (apenas 4% do estacionamento de superfície é
pago e esse pagamento não é um factor dissuasor do uso do automóvel) estacionar em
Braga. A cidade tem estacionamento automóvel a mais, e estacionamento para
bicicletas ainda claramente insuficiente, face aos objetivos a que se propõe. O número
de estacionamento para bicicletas deve ser aumentado exponencialmente, sobretudo
nas zonas de maior procura.
Túneis
Apesar de se dever considerar, numa intervenção a médio-longo prazo, a eliminação dos
túneis em zona urbana, uma vez que estes levam a um aumento da atratividade do uso do
automóvel em detrimento dos outros meios de transporte, neste momento a solução passa
por trabalhar a superfície por forma a garantir os canais necessários para as pessoas que
andam a pé, de bicicleta e em transporte público.
Não deve chocar o pressuposto da remoção dos túneis urbanos, porque, tal como é
mencionado por Leite e Awad (2012) “a quantidade de ruas e esquinas é determinante na
qualidade dos territórios. Quantas mais ruas e esquinas, mais aprazível é o ambiente
urbano. As cidades preferidas pelas pessoas são as que possuem o maior número de
interseções de nível entre ruas.”, ou seja, menos túneis e viadutos e mais cruzamentos de
superfície resolvidos com semaforização inteligente que crie as designadas ondas verdes
para os ciclistas e prioridade ao Transporte Colectivo.
Túnel da Rotunda do McDonalds:
Deve ser considerada uma solução de “Rua de Bicicletas”, com o pictograma da bicicleta
pintado, com tinta duradoura e resistente às intempéries, no eixo da via e com a colocação
de piso em paralelepípedo na zona dos rodados dos veículos motorizados de quatro rodas,
deixando uma zona central ampla em piso alcatroado. Muito importante que a transferência
da pista ciclável para a “Rua de Bicicletas” seja feita garantindo a segurança dos seus
utilizadores e a prioridade das bicicletas, sendo que para isso poderá haver a necessidade
de, antes, existir uma sobrelevação ou um estreitamento da via automóvel que garanta a
redução da velocidade e a perceção de perda de prioridade para o condutor do veículo
motorizado.
Túnel da Avenida 31 de Janeiro:
Deve ser considerado o desvio do tráfego motorizado individual no acesso à 31 de Janeiro
por ruas paralelas, tornando assim o uso do automóvel menos atrativo. Para isso o acesso
direto à 31 de Janeiro via Rodovia será apenas possível através de bicicleta, com uma via
ciclável que manterá a continuidade, legibilidade, conforto e segurança, e ainda através de
uma via BUS. Com isto haverá ainda a possibilidade de alargar as zonas destinadas aos
peões destas duas zonas. Deverá ser permitido o acesso excepcional a moradores,
utilizando as vias BUS, caso seja necessário.
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O acesso da Avenida 31 de Janeiro à Rodovia deve ser conseguido ou através de uma
solução igual à do túnel da Rotunda do McDonalds ou com uma partilha da via entre BUS e
bicicletas nessa zona, levando a que os automóveis sejam conduzidos a outras vias de
acesso à rodovia.
Túnel da Avenida da Liberdade:
Aplica-se o mesmo pressuposto do túnel da Avenida 31 de Janeiro. A continuidade da pista
ciclável deve ser garantida do lado Este. Do lado Oeste, excetuando a zona onde haverá a
paragem BUS, deverá optar-se pela solução de “Ruas de Bicicletas”.
Intersecções giratórias (rotundas)
Ao sair de uma rotunda deverá existir apenas uma via de trânsito (de saída) por forma a
aumentar a segurança de quem utilize a bicicleta ou vá a pé e ainda reduzir a velocidade
dos automóveis.
As pistas cicláveis deverão estar a 4 metros de distância da zona de saída da rotunda e
estes atravessamentos deverão estar sobrelevados.
Na zona de circulação da rotunda deve haver uma zona de proteção da ciclovia.
A rotunda deve garantir a redução das velocidades de tráfego.
Outras interseções (cruzamentos e entroncamentos)
Os cruzamentos e interseções das vias cicláveis com as vias dedicadas ao tráfego
motorizado devem ser bem trabalhadas por forma a minimizar os riscos de colisões. Para
isso devem ser estreitadas as vias dos automóveis para os mínimos (no caso de serem
considerados veículos pesados 3 metros) e eliminar qualquer estacionamento automóvel ou
obstáculo à visibilidade existente nos 5 a 10 metros antes e após as interseções. Em cada
entroncamento ou cruzamento de vias de tráfego motorizado deve existir um
atravessamento das pistas cicláveis.
Deve ainda ser garantido que os automóveis efetuem uma viragem de 90º na abordagem
ao cruzamento ou entroncamento, sendo que para isso poderá existir um elemento físico no
eixo do cruzamento.
Atravessamentos
Nos atravessamentos deve existir uma zona que permita que quem queira atravessar
aguarde sem prejudicar os que pretendem seguir na pista ciclável.
Os atravessamentos de bicicleta devem ser sinalizados com as marcações horizontais
previstas no RST, as marcas M10 e M10a.
Sinalização
Para além da sinalização vertical, obrigatória, deve existir sinalização horizontal: os
pictogramas dos velocípedes. Deve ser utilizada uma tinta que seja mantida e o mesmo
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deve seguir as dimensões 1.10 m x 2.00 m, ou, 1.50 m x 2.75 m. Os mesmos devem existir
pelo menos a cada 50 metros.
Dimensões
As dimensões mínimas desejadas para uma ciclovia é de, no mínimo, 1.5 metros. No
entanto a mesma deve ser desenhada tendo em conta o volume de tráfego ciclável que se
pretende atingir.
Pistas Cicláveis - As proteções na segregação
A proteção dos utilizadores vulneráveis é fundamental. As partes críticas das pistas
cicláveis são as interseções, quer sejam as giratórias (rotundas), quer sejam cruzamentos
ou entroncamentos.
Há diversas opções na segregação entre a zona destinada ao tráfego rodoviária e a pista
ciclável. Aqui pode-se optar por lancis, embora com determinadas características
específicas em termos de altura e de design (nunca como os que estão colocados no vale
de Lamaçães), ou balizadores em pedra, em plástico, altos ou baixos.
A opção que o Município escolheu é a dos Armadillos, semelhantes aos que se usam, por
exemplo, em cidades espanholas como Barcelona e Sevilha. Os armadillos devem estar
colocados por forma a dissuadir os automóveis de “galgarem”, pararem ou estacionarem na
pista ciclável, sendo a distância entre os mesmos equacionada por forma a minimizar estas
questões.
No entanto nas interseções, mesmo quando niveladas, deve ser equacionada uma solução
que garanta uma maior proteção ao utilizador da pista ciclável, garantindo que aí exista uma
zona segura e visível. Talvez aqui devam ser equacionados os lancis.
As interseções devem ser todas muito bem iluminadas, daí que a colocação de iluminárias
para peões e ciclistas sejam também importante.
Há outro ponto importante. Garantir que a pista ciclável é um canal segregado e fluído
implica garantir a sua segregação e segurança do lado rodoviário, mas também a sua
segregação do lado pedonal. Por forma a minimizar conflitos com os peões a pista ciclável
deve ter um desnível, ainda que pequeno, entre o passeio e a mesma. Pode ainda ser
instalada uma fila de paralelos que permita criar “rugosidade” que poderá funcionar como
um alerta quer para pessoas cegas e mesmo para o ciclista que circule na pista ciclável.
A zona pedonal
A zona pedonal deve ser considerada uma zona de coexistência, utilizando-se a sinalização
H46 e H47. A partir desse momento aplica-se o Código da Estrada: Proibido estacionar
(exceto se existirem locais assinalados) e proibido circular acima de 20 km/h.
Avenida 31 de Janeiro a norte da Rodovia
Nesta situação devem ser utilizadas as premissas, a hierarquia e as prioridades
pretendidas. Não deve ser retirado espaço ao passeio e a intervenção deve ser feita na
faixa de rodagem, onde atualmente existem 3 vias. Aí devem então ser criadas duas pistas
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cicláveis, uma de cada lado da Avenida, mantendo a continuidade dos percursos que esta
intervenção vem estabelecer, até ao Largo da Senhora-a-Branca. No espaço que sobra,
deve então ser criado uma Via BUS, sendo o restante espaço destinado ao automóvel.
Pretende-se retirar a atratividade ao uso do automóvel e transferir essas pessoas para o
autocarro ou para a bicicleta. Isso só se consegue criando constrangimentos, sendo
progressivamente mais difícil utilizar o carro. Possível, mas difícil. O número atual de
veículos não deve ser o considerado para efetuar cenários a serem aplicados em modelos
matemáticos. Deve tomar-se em consideração que uma intervenção deste género levará
sempre a reduções dos volumes de tráfego automóvel. No caso de se pretender elaborar
cenários devem ser considerados 3 cenários distintos, o pior cenário desta intervenção a
ser considerado é uma redução de 25% dos automóveis nesta artéria (Wallström, 2007).
Descarbonizar as cidades é retirar automóveis das cidades. Tornar a mobilidade sustentável
é diminuir o número de automóveis.
Avenida da Liberdade (Rua do Raio - Rua 25 de Abril)
O espaço destinado ao automóvel, na superfície, não permite uma solução entre lancis.
Aqui, aquilo que nos parece mais sensato é uma reorganização das caldeiras das árvores
por forma a permitir criar uma pista ciclável de cada lado da Avenida entre a zona de
circulação motorizada e as caldeiras das árvores, mantendo a continuidade da intervenção
e garantindo que o espaço utilizado pelo peão se mantenha intacto.
Bidirecionalidade na Avenida dos Lusíadas
A bidirecionalidade da pista ciclável na Avenida dos Lusíadas deve ser repensada e,
porventura, abandonada. Existem aqui 3 entradas de garagem, sendo uma delas para o
INL.
Para além disso o atravessamento deve ser feito mais próximo do “fim” da Via Pedonal
Ciclável, minimizando assim as bidirecionalidades necessárias, especialmente em zonas de
potencial conflito, como são as entradas de garagem.
Pistas cicláveis e paragens de autocarro
Importa aqui efetuar alguma análise a outras soluções em cidades maduras na matéria da
rede ciclável e perceber o que fizeram nestas situações. No entanto parece-nos que é de
salvaguardar a segurança de todos neste ponto de potencial conflito. Assim deixamos a
devida ressalva para a sugestão, por nós apresentada aquando da reunião, no sentido da
colocação de uma barreira física tipo “corrimão” no sentido longitudinal da plataforma
elevada destinada à saída/entrada dos utilizadores bus, de forma a impedir o acesso e
atravessamento direto dos mesmos sobre a pista ciclável colocada na parte posterior dos
módulos de espera, com o objetivo de evitar eventuais situações de choque físico.

Coerência de projetos
É de louvar que se tenha tomado a decisão de não construir pistas cicláveis bidirecionais,
mostrando a preocupação do município com a segurança das pessoas que optem por
utilizar estas vias.
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Assim sendo, deve o mesmo ser aplicado aos projetos da Zona 30. Tivemos oportunidade
de observar a planta da Zona 30 da Makro que tem prevista uma pista ciclável bidirecional
desde a ciclovia de lamaçães até à Via Pedonal e Ciclável do Rio Este. O traçado da
mesma deve ser repensado, abandonado a bidirecionalidade.
Além disso, numa zona 30 não faz sentido a existência de uma pista ciclável, uma vez que
esta será uma zona de velocidade baixa onde se prima pela partilha do espaço.
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