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Estudo

Construção de ciclovias em Lisboa e Porto com impactos
diferentes na mobilidade

Ciclovia fragmentada, em Lisboa
Foto: André Luís Alves / Global Imagens
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Um estudo sobre a construção de ciclovias em Lisboa e no Porto concluiu que a rede
teve diferentes impactos no território, tendo provocado, em alguns casos ou períodos,
um aumento dos congestionamentos.

"A primeira fase do estudo revela que a implantação de ciclovias em espaços urbanos teve

diferentes impactos, decorrentes das características do espaço onde são implementadas e das

opções de planeamento e execução adotadas. E que a rede de ciclovias é essencial, mas não

esgota as medidas necessárias para tornar a bicicleta uma solução de mobilidade acessível",

aponta o estudo desenvolvido pela Universidade Nova IMS e pelo Automóvel Clube de Portugal,

revelado esta segunda-feira.

Intitulado "Estudo Mobilidade Inteligente: Uma nova abordagem no planeamento e gestão da

mobilidade urbana - o caso das ciclovias", o documento, de maio de 2021, avalia o impacto da

construção de ciclovias na mobilidade nas cidades de Lisboa e Porto, no ano de 2020, em

particular no número de congestionamentos.

Lisboa tem 181,5 quilómetros de pistas cicláveis e o Porto tem 54 quilómetros

A avaliação teve por base as informações no número de congestionamentos identificados pela

plataforma Waze, em hora de ponta e foi feita para a via onde foi instalada a ciclovia e para as vias

envolventes até uma distância de 100 metros.

Em Lisboa, foram analisadas nove ciclovias: Av. Almirante Reis, Rua Marquês Fronteira, Av. do

Pacífico, Rua Cidade Bissau, Rua Castilho, Av. Manuel Maia, Praça de Londres, Av. Dos

Combatentes e Av. de Pádua.
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De acordo com a primeira fase do estudo, "nos casos em que a construção da ciclovia ocorreu

sobre o passeio, o impacto é inferior no número de congestionamentos, mas com custos para os

peões". Por outro lado, "as ciclovias colocadas na faixa de rodagem criam mais transtorno à

circulação rodoviária".

Os dados mostram, por exemplo, que os congestionamentos no período da manhã aumentaram

entre julho e outubro e em novembro e janeiro na Avenida Almirante Reis e na Rua Marquês

Fronteira. Por outro lado, a Avenida do Pacífico e a Rua Cidade Bissau apresentaram uma redução

dos congestionamentos.

As restantes vias rodoviárias apresentaram comportamentos contraditórios para diferentes

períodos, estando em linha com Lisboa ou apresentando melhorias em um dos períodos.

No que diz respeito à cidade do Porto, a análise foi feita nos cinco troços da rede de ciclovias da

cidade: vermelho (zona da Foz e Ribeira), verde (zona do Parque da Cidade), rosa (na Av. da

Boavista e na Av. da Constituição), azul (na zona da Prelada, faz ligação dos polos universitários) e

laranja (zona da Granja).

O Troço Azul foi aquele que obteve os melhores resultados e onde ocorreu uma redução

generalizada de congestionamentos face a 2019.

Nos troços restantes houve um aumento de congestionamentos face a 2019 nos meses de julho a

setembro. Por outro lado, de outubro a janeiro houve uma redução de congestionamentos e uma

aproximação entre ambos os períodos.
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"Considerando que houve troços construídos em ambos os períodos, isso leva a crer que ou as

construções impactaram de forma diferente troços diferentes, ou que as mesmas não impactaram

de forma significativa o número de congestionamentos nas respetivas sub-redes viárias", conclui

o estudo.

De forma a reavaliar o impacto da construção de novas ciclovias e alargar a análise a outras

dimensões da mobilidade em Lisboa e no Porto, o Automóvel Club de Portugal considera

necessário prolongar o estudo no próximo ano, para que seja possível repetir a análise em

condições de normalidade na mobilidade no período pós-pandemia.

O documento deixa, contudo, algumas sugestões preliminares nomeadamente a necessidade de

um ajustar a oferta de transporte público em tempo real; a utilização de autocarros como

complemento ao transporte ferroviário; a criação de aplicações para smartphones que permitam

a reserva de lugares e a promoção do desfasamento de horários para distribuir a hora de ponta

por um maior período.

De acordo com os dados nacionais, Lisboa tem atualmente 181,5 quilómetros de pistas cicláveis e

o Porto 54 quilómetros de corredores exclusivos para bicicletas.

JN/Agências
19 Julho 2021 às 18:57

Nacional Ciclovias Bicicletas Mobilidade

Comentários

Solução de mistério da Ciência promete revolução na saúde e na vida das pessoas

Compra de comboios "não é mais um anúncio"

Regulador europeu aprova vacina da Moderna para crianças

PUBLICIDADE CONTINUE A LEITURA A SEGUIR

·

Partilhe no Facebook

MAIS NOTÍCIAS

https://www.jn.pt/tag/nacional.html
https://www.jn.pt/tag/ciclovias.html
https://www.jn.pt/tag/bicicletas.html
https://www.jn.pt/tag/mobilidade.html
https://www.jn.pt/mundo/solucao-de-misterio-da-ciencia-promete-revolucao-na-saude-e-na-vida-das-pessoas-13967622.html
https://www.jn.pt/economia/compra-de-comboios-nao-e-mais-um-anuncio-13968094.html
https://www.jn.pt/mundo/regulador-europeu-aprova-vacina-da-moderna-para-criancas-13967890.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstJXZxwfjiH5VnpK3CNRV34vFs3Z5X0jAaNcJQQTmvAvT9Am1UI2evDhVqD4wC_2Vwi5ZHj0ZByOtpP4gXzV9nzeQpnEyP2OL8nQe5JqJZjg-kPz5Wvk66mgECm6thMcdyg9svLSlpiCVck8FZwiifi_8g3WbEeLjDfCqjsKKZvXleX5WBXng-thsPETWIrLDs34xOiw-Eq7GDDVERUcRoDyJusfQZRSyTZdoTj11UVi2FPi7Sd5XUFBj1nA9X0nam8cfj3ed0FOMhnSl9ORA8v-UMEWGGI5x3_ZVyH3jJZk8ubGQ&sai=AMfl-YR_RdqMp1Bbf9fN7yibt-kqc1eKQFoyXmz9TLzDsV64r7IUhT6Fr3-Fkl3HOsGALLIZg3YeHQCK3RewNgTdekaGvnQxjosnsbevXl-p6jafbcftnIIxlMFnpB5x184LHVAQ&sig=Cg0ArKJSzMpyJclUlsffEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.dinheirovivo.pt/iniciativas/umoutropais-na-primeira-narrativa-transmedia-em-portugal-13939597.html%3Futm_source%3Djn.pt%26utm_medium%3Dmrec-video%26utm_campaign%3Dadserver
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.jn.pt/nacional/construcao-de-ciclovias-em-lisboa-e-porto-com-impactos-diferentes-na-mobilidade-13954472.html
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.jn.pt%2Fnacional%2Fconstrucao-de-ciclovias-em-lisboa-e-porto-com-impactos-diferentes-na-mobilidade-13954472.html&title=Constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20ciclovias%20em%20Lisboa%20e%20Porto%20com%20impactos%20diferentes%20na%20mobilidade
https://www.jn.pt/mundo/solucao-de-misterio-da-ciencia-promete-revolucao-na-saude-e-na-vida-das-pessoas-13967622.html
https://www.jn.pt/economia/compra-de-comboios-nao-e-mais-um-anuncio-13968094.html
https://www.jn.pt/mundo/regulador-europeu-aprova-vacina-da-moderna-para-criancas-13967890.html

