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Resumo: 

O presente trabalho visa o estudo dos espaços verdes de Guimarães com o intuito 

de criar um Corredor Verde para a cidade associado a Rede Ciclável proposta pela Câmara 

Municipal e ligando os principais espaços verdes, serviços e equipamentos. 

De forma a cumprir este objetivo foram estudados conceitos como Estrutura Verde, 

Estrutura Ecológica, Corredor Verde e Rede Ciclável. Para a melhor compreensão dos 

espaços verdes de Guimarães foi feito um levantamento dos mesmos, agregando-os por 

tipologias. Procedeu-se a análise de casos de estudo para um melhor entendimento deste 

tipo de projetos, e quais as soluções que levam ao sucesso. A área de intervenção foi 

definida de maneira a abranger a área urbana principal e a respetiva rede cicloviária, os 

principais espaços verdes, serviços e equipamentos, A análise dos casos de estudo e da 

área de intervenção permitiu o desenvolvimento de um conjunto de orientações para a 

criação de corredores verdes cicláveis que traduzam ideias como acessibilidade, integração 

de modos suaves de transporte, medidas de acalmia de trânsito, coexistência e existência 

de zonas 30.Percebeu-se a importância de integrar estes corredores na estrutura verde e de 

delimitar um percurso que ligasse os principais espaços verdes, equipamentos e serviços da 

cidade.  

Deste trabalho resultou uma proposta de uma Rede de Corredores Verdes Cicláveis 

concretizável a partir da integração dos principais espaços verdes e da ligação entre estes 

através do aproveitamento e reconversão de espaços degradados e desqualificados, 

promovendo a regeneração urbana e a partir da integração da rede de corredores verde 

cicláveis hierarquizados por tipo e por grau de prioridade. Resulta assim um percurso de 

ecopista (de caráter mais rural), um percurso prioritário (de caráter urbano) e um percurso 

secundário (também de caráter urbano) que constitui uma alternativa ao primeiro e estende 

a rede, fazendo a ligação a espaços verdes de referência e aos principais serviços. Para o 

Corredor Verde Ciclável Principal são apresentadas um conjunto de orientações e propostas 

específicas, de forma a facilitar a implementação do mesmo. 

 

 

Palavras-chave: Corredores verdes, Rede ciclável, Guimarães, 
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Abstract  

This work aims to study the green spaces of Guimarães in order to create a green 

corridor to the city associated with cycling network proposed by the city and connecting the 

main green spaces, services and equipment. 

In order to achieve this objective were studied concepts such as Green Structure, 

Ecological Network, Green Corridor and cycling network. For a better understanding of green 

spaces of Guimarães was made a survey of them, adding them by types. We proceeded to 

the analysis of case studies for a better understanding of such projects, and what solutions 

that lead to success. The target area was defined in order to cover the main urban area and 

its cycling network, the main green spaces, services and facilities, the analysis of case 

studies and intervention area allowed the development of a set of guidelines for creation of 

cycle green corridors reflecting ideas such as accessibility, integration of soft modes of 

transport, traffic calming measures, co-existence and existence of zones 30.Percebeu the 

importance of integrating these green corridors in the structure and to define a route linking 

the main green spaces, equipment and city services. 

This work resulted in a proposal of bike lanes Green Corridors Network executable 

from the integration of the main green spaces and the connection between them through the 

use and conversion of degraded and disqualified spaces, promoting urban regeneration and 

from the corridors network integration green bike lanes classified by type and priority. Thus 

resulting in a Ecotrail path (of more rural character), a priority route (urban in character) and 

a secondary route (also urban character) that is an alternative to the first and extending the 

network, linking the green spaces of reference and to key services. For the Green cycling 

Main Corridor provides a set of specific guidelines and proposals in order to facilitate 

implementation. 

 

 

KeyWords: Greenways, Cycling network, Guimarães city 
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Capitulo I. Introdução 

 

A Europa é um dos continentes mais urbanizados, mais de dois terços da 

população europeia vive em áreas urbanas (dados de 2011), tendência que tem vindo a 

crescer (Cidades do Futuro 2011). Cerca de 80% dos europeus são confrontados 

diariamente com problemas de mobilidade. Durante os últimos anos, nas cidades 

Europeias têm-se registado níveis muito altos de poluição do ar e dados da Agência 

Europeia do Ambiente mostram que nas maiores cidades, três em cada cinco residentes 

são expostos a níveis nocivos de ruido devido ao tráfego (AEA 2012). O sistema de 

mobilidade atual onde o carro e o transporte privado ocupam o lugar central não tem 

variedade e flexibilidade, não é adaptável a mudança, tornando-se um entrave à 

mobilidade num futuro a longo prazo (Britton 2008). 

A recuperação de antigas linhas de transporte e o aproveitamento de caminhos 

vicinais para a construção de percursos livres de carros não vai resolver, por si só os 

problemas ambientais, mas é um passo importante que possibilita o uso de novos meios 

de transporte não motorizados, promove o desporto ao ar livre, o turismo, permite à 

população um maior contato com a natureza e pode integrar uma estratégia a longo prazo 

para a melhoria do ambiente (Cidades do Futuro 2011). 

Nos trajetos urbanos de curta e média distância, percursos para o trabalho ou para 

lazer, a bicicleta, constitui uma opção não poluente, silenciosa, económica, discreta e 

acessível a utilizadores de faixas etárias e sociais muito diferentes (Aquino 2007).  

O presente trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma 

proposta de um corredor verde ciclável para a cidade de Guimarães. 

Para isso foi definido um conjunto de objetivos: 

- Revisão bibliográfica e de casos de estudo sobre os temas relevantes para a 

prossecução de uma proposta de corredor verde ciclável na cidade de Guimarães; 

- Recolha de informação sobre o programa para o percurso ciclável proposto pela 

CMG, entre a pista de cicloturismo e Veiga de Creixomil; 

- Estudar as tipologias de espaço verde em Guimarães e privilegiar a requalificação 

do espaço público envolvente, promovendo novas oportunidades de uso dos espaços 

direcionados para o utilizador (peão ou ciclista) e atribuindo-lhe um caráter mais ecológico; 

- Estruturação dos grandes espaços verdes de uso público e parques, 

relacionando-os através de corredores verdes com expressão significativa; 
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- Promover o uso dos modos suaves, em especial a bicicleta, na interligação entre 

os espaços verdes, equipamentos, serviços, comércio, indústria, através de percursos 

simultaneamente de lazer e trabalho, constituindo uma rede de corredores verdes ciclável. 

O presente trabalho foi realizado no âmbito do estágio curricular na unidade 

curricular de Projeto Final e Dissertação III, do Mestrado em Arquitetura Paisagista, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para a obtenção do grau de Mestre. 

O estágio realizou-se na Câmara Municipal de Guimarães, no Departamento de 

Urbanismo e Promoção ao Desenvolvimento e teve como tema: Proposta de Corredor 

Verde Ciclável da cidade de Guimarães 

 

 

I.1. Metodologia 

A metodologia escolhida (Fig. 1) divide-se em quatro fases: 

 

- Levantamento e recolha de dados: recolha e levantamento de informação sobre a 

área de estudo e programa proposto pela CMG, sobre temas relevantes para o estudo, 

através de pesquisa em documentos escritos como por exemplo: teses, dissertações, 

artigos científicos, revistas especializadas, entre outros. É também nesta fase que se 

realiza a pesquisa de casos de estudo. 

 

- Análise, interpretação e caracterização: nesta fase procede-se a análise e revisão 

da bibliografia recolhida na fase anterior e são escolhidos os casos de estudo que mais se 

adequam o conteúdo em estudo. A área de intervenção e o concelho em que se insere são 

brevemente caracterizados relativamente às componentes biofísicas, socioeconómicas e 

aos elementos de gestão territorial. 

 

- Síntese: é nesta fase que se delimita a área de intervenção, se definem e 

caracterizam as tipologias de espaço verde em Guimarães, e se apresenta a potencial 

rede de corredores verdes cicláveis.  
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- Proposta: nesta fase é apresentada uma proposta para um corredor verde ciclável 

que, de acordo com o estudo efetuado, apresenta um maior interesse e potencial para a 

cidade de Guimarães. 
 

 

 

 

I.2. Estrutura da dissertação 

O presente trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos. 

No Capitulo I é feita a primeira abordagem ao tema, são definidos os objetivos, é 

apresentada a metodologia utilizada e a estrutura do trabalho. 

No Capitulo II é feito o enquadramento teórico, a revisão bibliográfica e a exposição 

de conceitos relativos ao tema. 

No Capitulo III são apresentados e analisados casos de estudo relevantes para a 

execução de uma proposta. 

No Capitulo IV é exibida a área de estudo e o concelho onde se insere, 

apresentando uma contextualização histórica e socioeconómica. E feita a apresentação e 

análise do traçado proposto pela CMG para a Rede Ciclável. 

No Capitulo V é apresentada a análise dos espaços verdes da área de estudo, a 

rede de corredores verdes e o corredor verde ciclável de Guimarães. 

No Capitulo VI são apresentadas as conclusões, reflexões e considerações finais 

do trabalho. 

 

 

Figura 1 - Organograma Metodológico 
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Capitulo II. Revisão bibliográfica 

Neste capítulo, é feita a contextualização do ponto de vista teórico do tema em 

questão. São abordados conceitos essenciais, a sua evolução e práticas ao longo do 

tempo. 

II.1. Da Estrutura Verde ao Corredor Verde 

Sobre este tema foram feitos muitos trabalhos, alguns deles com uma análise muito 

profunda e completa como é o caso dos trabalhos de Andreia V. Quintas e Manuela 

Raposo Magalhães usados como base desta revisão bibliográfica. 

A estrutura verde em Portugal faz parte de uma estratégia de desenvolvimento e 

ordenamento do território de forma sustentada. É composta pela Rede Urbana, a uma 

escala particular e pela Estrutura Ecológica Nacional, a uma escala mais extensa (CM 

Valença do Minho n.d.) Segundo Marques (2014), a estrutura verde é um elemento 

paisagístico fundamental para a promoção da biodiversidade nas áreas urbanas e 

urbanizáveis devendo criar espaços para o convívio de pessoas, plantas e animais em 

espaços públicos partilhados com qualidade funcional, ecológica e estética (Marques et al. 

2014).  

Ao nível internacional surgem várias designações: estrutura verde (green 

infrastructure), sistemas de espaços verdes, corredores verdes, grelha verde, infraestrutura 

verde. Estes conceitos surgem com desenhos e metodologias de implementação 

diferentes, de acordo com o meio, o tipo de paisagem, o território e os valores naturais e 

culturais a ele associados. Em comum, todos os termos se relacionam com o equilíbrio 

entre o espaço natural e construído, e com a articulação dos fatores estéticos, ecológicos, 

sociais e económicos (Quintas 2014). 

A designação de estrutura verde não se restringe apenas aos espaços verdes, ou 

áreas com vegetação mas sim a todo o sistema de elementos naturais e culturais 

relacionados com a gestão da água, microclima urbano, biodiversidade, sendo ainda uma 

infraestrutura de lazer interação humana e atividades sociais (Werquin et al. 2005 in 

Quintas 2014). A estrutura verde urbana (EVU) deve ser vista como um sistema complexo 

e articulado caracterizado tanto pela forma como pela função. Esta estrutura deve ser 

integrada e articulada com restantes sistemas urbanos de forma a desenvolver estratégias 

de desenvolvimento ecológico, social e económico sustentável (Herzele and Wiedemann 

2003 in Quintas 2014). 
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Origem 

O conceito de estrutura verde urbana surgiu nos Séculos XVIII e XIX, em paralelo 

com o conceito de “espaço verde urbano” desencadeado pela revolução industrial e pela 

necessidade de existirem espaços naturais que promovessem as condições de salubridade 

nas cidades (Rocha 2011). Neste contexto surgem várias propostas para a reformulação 

dos espaços urbanos, são elas:  

- O parque urbano, na Europa em especial na Inglaterra (Hyde Park), França e 

Alemanha (Tiergarten), os parques e jardins começam a ter uma função não só estética, 

como utilitária, ecológica e ambiental (Quintas 2014); 

- Os modelos de expansão urbana, que adaptam as cidades as novas 

necessidades, em especial os modelos de Barcelona (Ildefons Cerdá, 1859) e Paris 

(Eugène Haussman 1853 - 1870), com a criação de boulevards, regeneração de bairros 

degradados (Quintas 2014; Sarmento and Mourão 1994); 

- Os modelos de Garden-suburbs (Estados Unidos) e Cidade-Jardim “Garden City” 

(Inglaterra) no início do Século XX, baseados nos modelos de Ebenezer Howard (Quintas 

2014); 

- Cinturões de parques (parkbelts), anéis de espaços verdes de recreio na periferia 

das áreas urbanas e metropolitanas (Turner n.d. e Quintas 2014) Cinta verde “Green 

Girdle” (Unwin) composta por um conjunto de espaços verdes formando um círculo na 

envolvente das cidades (Quintas 2014); 

- Os sistemas de parque “park system” ou corredores de parque “parkways” 

(Olmsted), corredores de parques que proporcionavam áreas de recreio e circulação 

contínuas e com uma vertente social de unificação dos bairros mais ricos e pobres de 

Londres, modelos importantes para a estruturação da cidade e o desenvolvimento urbano 

(Turner n.d. in Quintas 2014); 

- Cinturão verde “Greenbelt”, criado com a ideia de conter o crescimento urbano, 

protegendo terrenos como áreas agrícolas e florestais, podendo ter uma função ecológica, 

recreativa ou de produção (Turner n.d. in Quintas 2014); 

- Corredores verdes “Greenways”, definidos por Ahern (2002), como áreas 

lineares projetadas com objetivos ecológicos, recreativos, culturais, estéticos entre outros o 

elemento diferenciador dos corredores verdes em relação aos cinturões verdes esta no 

facto dos corredores verdes se basearem em elementos lineares da paisagem como vias e 

linhas de agua (Erickson 2006 in Quintas 2014); 

- Trama verde “Green Web”, surgem na segunda metade do século XX em muitas 

cidades, como um conceito mais extenso do que corredor verde, com o objetivo de 

interligar espaços abertos através de percursos, pontes, ciclovias, trilhos, linhas de água, 
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parques lineares, frentes costeiras, vias arborizadas e todo o género de corredores verdes 

(Quintas 2014); 

- Infraestrutura verde “green infrastructure” surge a meio dos anos 90 com Benedict 

e McMahon, como um sistema de interligação entre áreas naturais e outros espaços 

abertos, de forma a conservar ecossistemas, evitar a poluição do ar entre outros benefícios 

para pessoas e animais selvagens (Benedict e McMahon 2002 in Quintas 2014) Este 

modelo assenta na criação de novos espaços verdes para utilização das comunidades e 

para a continuidade das áreas naturais, oferecendo benefícios ecológicos e sociais 

(Quintas 2014). 

 

Os conceitos de estrutura verde e infraestrutura verde são idênticos, embora para 

alguns autores infraestrutura é um conceito mais abrangente (Erickson 2006 e Quintas 

2014), sendo que o primeiro termo é mais frequentemente na Europa e o segundo nos 

Estados Unidos. O conceito de infraestrutura verde também aparece mais ligado a 

intervenções de pequena escala e em projetos com recurso a técnicas de engenharia 

ambiental e recursos naturais (bio valas, bacias de retenção), o conceito de estrutura verde 

aparece mais ligados a intervenções de maior escala (Quintas 2014). 

 Embora a estrutura verde, para alguns autores, esteja mais ligada á componente 

vegetal, deve ser entendida não só pelo ser valor ecológico e ambiental, mas também 

pelas funções sociais, económicas, culturais e estéticas. Todas as conceções de estrutura 

verde urbana têm como base a integração do elemento natural no meio urbano, podendo 

ter várias funções (salubridade, qualidade do espaço, estética, recreio, estruturação, 

proteção ambiental) e tendo um papel essencial para a sobrevivência dos sistemas 

ecológicos e sociais em meio urbano. 

  

O conceito de estrutura verde urbana surge em Portugal nos anos 90, num 

documento publicado pela Direção Geral do Ordenamento do Território, este documento 

divida a estrutura verde em duas, principal (30m2/habitante) e secundária (com 

10m2/habitante) (Magalhães 1992). A Estrutura Verde Principal é responsável por 

assegurar as principais funções da paisagem natural nos aglomerados urbanos, inclui as 

áreas com maior interesse ecológico, mais importantes no funcionamento dos sistemas 

naturais (vegetação, circulação hídrica, climática, património paisagístico), integrando os 

espaços verdes, as redes de circulação viária e pedonal e as áreas de REN e RAN que se 

encontrem nas áreas urbanas e periferias. A Estrutura Verde Secundária é referente aos 

espaços verdes residenciais, associados a serviços, equipamentos e atividades 

económicas (Magalhães 1992).  
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Nesta altura já se notava em Portugal uma consciencialização para a 

regulamentação das áreas ligadas a ecologia, através da criação da REN – Reserva 

Ecológica Nacional (1983) e da RAN – Reserva Agrícola Nacional (1982). Mais tarde, em 

1987 foi publicada a Lei de Bases do Ambiente onde se introduziu o conceito de continuum 

naturale1 definido como um sistema continuo natural essencial para o suporte da vida 

silvestre e na manutenção do potencial genético (Lei de Bases do Ambiente 1987). 

Em 1999, surge na legislação um conceito semelhante a estrutura verde, a 

estrutura ecológica definida no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

como “(…) áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização 

ambiental dos espaços rurais e urbanos (…)”(Decreto-Lei no 46/2009 2009) e (Quintas 

2014). Mais tarde em 2011, numa nova legislação define-se estrutura ecológica como um 

conjunto de áreas que pelas suas características biofísicas, culturais e de continuidade 

contribuem para o equilíbrio ecológico, proteção, conservação e valorização ambiental e 

paisagística dos espaços rurais e urbanos (Decreto Regulamentar no 11/2009 2009) e 

define a estrutura verde em meio urbano como o conjunto de espaços verdes e espaços 

naturais de uso público necessários para o equilíbrio, proteção e valorização ambiental 

paisagística e do património. 

Esta incerteza nas terminologias leva a que nos vários PDM pós-99, feitos por todo 

o país, a estrutura ecológica urbana apareça designada de várias formas, com vários 

conceitos e funções distintas. Em alguns municípios e cidades, os conceitos de estrutura 

verde e plano verde foram desenvolvidos em conjunto, como e o caso do plano verde de 

Lisboa, elaborado em 1997 como componente do PDM que integra a estrutura verde, a 

estrutura ecológica, as vistas, as quintas, os elementos do espaço rural e a estrutura verde 

periurbana (Quintas 2014).  

O conceito de estrutura verde principal em Portugal espelha os princípios 

fundamentais para o estabelecimento de um sistema de corredores verdes assegurando as 

principais funções da paisagem natural nas áreas urbanas fazendo a transição do meio 

rural para a cidade (Ferreira et al n.d.). 

 

Estrutura Ecológica  

Segundo Ferreira (2010) a estrutura ecológica deve assentar na identificação dos 

sistemas ecológicos fundamentais (rede hidrográfica, zona ribeirinha, áreas com risco de 

erosão, solos de elevado valor ecológico, vegetação espontânea, áreas de interesse 

                                                           
1 O conceito surgiu na legislação em Portugal no final dos anos 80, mas terá surgido internacionalmente no início do Século 

XX, da necessidade da introdução da paisagem natural na cidade, para cumprir funções, ecológicas, sociais e estéticas 

(Quintas, 2014).  
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patrimonial) para criar um sistema territorial onde a estrutura edificada é implementada 

tendo em consideração os valores ecológicos promovendo a biodiversidade e o uso 

sustentável do território (Fig. 2) (Ferreira 2010). Para Magalhães (2001) a estrutura 

ecológica é constituída pelas áreas de maior sensibilidade ecológica e as áreas 

responsáveis pela sustentabilidade da paisagem rural e urbana (Magalhães 2001). 

A EE, segundo Ferreira (2010) pode ser aplicada ao ordenamento territorial em 

duas escalas, Estrutura Ecológica Principal (EEP) ao nível local/municipal e Estrutura 

Ecológica Secundaria (EES) ao nível de plano de urbanização ou plano de pormenor. A 

EEP engloba as áreas dos sistemas ecológicos fundamentais e indispensáveis ao 

funcionamento sustentável do território e pressupõe assegurar a ligação da paisagem 

envolvente aos centros urbanos, envolvendo a circulação viária e pedonal e os principais 

equipamentos.  

 

Para Ferreira (2010) a EES pode ser chamada de Estrutura Ecológica Urbana e 

consiste numa estrutura de proteção e regulação climática, de apoio a produção vegetal 

integrada nas áreas edificadas, nos espaços urbanos vazios, nos espaços públicos, nas 

zonas residências, de serviços e equipamentos, nas áreas de proteção, logradouros, 

hortas urbanas e outros. Magalhães (2001) define a estrutura ecológica urbana como um 

subconjunto da estrutura verde urbana responsável por garantir a riqueza biológica e os 

sistemas fundamentais para o equilíbrio ecológico. 

Sendo assim, é possível distinguir a estrutura verde da estrutura ecológica, definindo a 

estrutura verde como todo o espaço coberto por vegetação e a estrutura ecológica como 

um subsistema da estrutura verde composto pelas áreas mais sensíveis e ou 

representativas dos ecossistemas. 

 

 

Figura 2 - Principais Vetores e Produtos da Estrutura Ecológica 

Adaptado de (Ferreira 2010) 
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Em meio urbano a estrutura verde divide-se em EVP e EVS, correspondendo a 

EVP a estrutura ecológica e a EVS aos espaços verdes integrados nas áreas edificadas 

(Fig. 3) (Magalhães 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Ecológica Municipal 

A Estrutura Ecológica Municipal surgiu pela primeira vez no decreto-lei nº380/99 de 

22 de setembro, que define o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial como 

os Planos Municipais de Ordenamento do Território, nomeadamente os Planos Diretores 

Municipais (PDM) (DL n.o 380/99, de 22 de Setembro).  

Este documento sofreu várias alterações desde a data, encontrando-se no presente 

momento em vigor a revisão dada pelo decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio. O conceito 

de Estrutura Ecológica aparece referido nos artigos 10º,16º, 54º,75º, 96º, 99º e 107 de 

onde se destacam os artigos 10º que define a estrutura ecológica como um recurso 

territorial e o 16º que define a estrutura ecológica como “as áreas, os valores e os sistemas 

fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rústicos e urbanos”, 

onde estão incluídas as áreas de risco e desequilíbrio ambiental e cujos princípios, 

diretrizes e orientações são definidos pelos programas regionais e especiais e pelos planos 

intermunicipais e municipais (DL n.o 80/2015, de 14 de Maio). 

A Estrutura Ecológica Municipal aparece referida no artigo 96º como parte do 

conteúdo material de um Plano Diretor Municipal (PDM) devendo assinalar os critérios e 

propostas para a proteção dos valores e recursos naturais, recursos hídricos, culturais, 

agrícolas e florestais (DL n.o 80/2015, de 14 de Maio). 

Figura 3 - Estrutura Verde 
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A Estrutura Ecológica Municipal aparece assim, como uma estrutura mais funcional 

e particular, a escala do Município, enquanto a Estrutura Ecológica exerce uma função 

mais estratégica e geral. Apesar de o Decreto-lei não especificar as áreas a incluir na 

EEM, geralmente fazem parte da mesma, áreas de REN, RAN, Domínio Hídrico Publico, 

sítios total ou parcialmente abrangidos pela rede natura 2000, Planos de Intervenção em 

Espaço Rural de Sítios de Importância Comunitária, Planos de Bacia Hidrográfica, Planos 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Correia 2012). 

Segundo o Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista, a Estrutura Ecológica 

Municipal é constituída por duas componentes, sendo elas Estrutura Ecológica 

Fundamental (EEF) e a Estrutura Ecológica Urbana (EEU), já abordadas na presente 

dissertação (CEAP-ISA n.d.). 
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II.2. Corredores verdes 

O conceito de corredor verde (Greenways) surge por volta dos finais dos anos 

oitenta como resultado do trabalho de vários investigadores. Contudo esta ideia desponta 

no princípio do séc. XVIII, com a criação das primeiras boulevards e parques de ligação 

entre espaços urbanos. O conceito Greenways surge no séc. XIX com Federic Law 

Olmsted e compreendia ideias de como proteção ambiental, preservação e conservação 

de recursos patrimoniais e paisagísticos, presentes na definição atual de corredores verdes 

(Sarmento and Mourão 1994). 

Segundo Little (1990) corredores verdes são “Espaços lives lineares ao longo de 

corredores naturais, como frentes ribeirinhas, cursos de água, festos, canais, vias cénicas, 

linhas férreas convertidas em usos de recreio, que ligam entre si parques, reservas 

naturais, património cultural e áreas habitacionais”. No meio urbano estabelecem a ligação 

entre as áreas de maior valor ecológico e paisagístico promovendo a sua proteção, 

compatibilizando com a atividade humana e contribuindo para a qualidade da paisagem 

(Pontes, Lira, and Jesus n.d.). 

 

Funções dos corredores verdes  

Segundo Ramalhete et al. 2007 os corredores verdes desempenham três conjuntos 

de funções: ecológica, recreativa e cultural. 

A função ecológica dos corredores verdes verifica-se na proteção de áreas naturais, 

na manutenção da vegetação ripícola e na vegetação de corredor. 

Nas áreas naturais os corredores verdes são importantes para constituição de 

habitats de fauna e flora, na manutenção da biodiversidade e na prevenção do isolamento 

de espécies.  

Nas áreas com cursos de água, a manutenção da vegetação ripícola é importante 

para a produção de matéria orgânica que serve de alimento a fauna aquática e apoia 

ecossistemas dinâmicos como charcos, piscinas e cascatas.  

Através da vegetação, o corredor melhora a qualidade do ar e da água funcionando 

como um filtro urbano; promovendo o transporte de matéria, organismos e energia; 

diminuindo o risco de erosão nos processos hídricos e protegendo as áreas urbanas. 

Os corredores verdes frequentemente integram espaços de recreio e lazer e 

constituem vias de circulação alternativas ás dos meios motorizados e exercendo uma 

função recreativa. 
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A Função cultural esta associada á corredores verdes que contribuem para a 

preservação do património histórico e cultural e para a conservação e valorização da 

qualidade estética da paisagem. 

O mesmo autor refere ainda outras vantagens como por exemplo: 

- previr catástrofes como cheias, deslizamentos, torrentes através do aumento de 

solo permeável; 

- diminuição do efeito de ilha de calor urbano através da entrada e renovação de ar 

na cidade pelos corredores verdes, fornecimento de espaços húmidos, e aproveitamento 

de linhas de água; 

- melhoria da qualidade ambiental e do ar através da oferta de alternativas para a 

deslocação e para o uso dos meios de transporte suaves e da oferta de espaços verdes de 

recreio; 

e oportunidades como a possibilidade de constituir uma barreira verde ao 

crescimento da cidade. 

 

Tipos de corredores verdes 

Segundo Little (1990) e Ramalhete (2007) os corredores verdes podem ser 

classificados de 5 formas: corredores verdes fluviais, recreativos, ecológicos, cénicos ou 

históricos e em redes ou sistemas de corredores.  

As Ecopistas e Ciclovias (em alguns caos) podem ser consideradas um corredor 

verde recreativo, pois proporcionam espaços de recreio em áreas naturais, integrando 

antigas vias-férreas, caminhos existentes, pistas clicáveis e pedonais. 

Corredores verdes fluviais 

Os corredores verdes fluviais são característicos das linhas de água em ambiente 

urbano, promovem a redescoberta do rio e a sua valorização pela população. Oferecem 

espaço de qualidade para a ocupação de tempo livre, de recreio e lazer. Têm 

frequentemente uma função de valorização histórica e cultural em harmonia com valores 

naturais e humanos, sendo importantes para a preservação e gestão de espécies e 

habitats (Little 1990; Ramalhete et al. 2007). 

Corredores verdes recreativos 

Os corredores verdes recreativos são geralmente corredores naturais, canais, vias 

férreas abandonadas e caminhos existentes. Oferecem oportunidades para integrar pistas 

cicláveis e de uso pedonal constituindo alternativas a circulação viária podendo contribuir 

para a melhoria da mobilidade da cidade (Little 1990; Ramalhete et al. 2007). 
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Corredores verdes ecológicos 

Os corredores verdes ecológicos encontram-se habitualmente ao longo de linhas de 

água e de festo, ligando manchas de paisagem natural promovendo a continuidade, a 

diversidade biológica e o equilíbrio ecológico. Reúnem características especiais de valor 

ecológico, paisagístico, cientifico, cultural ou social cumprindo um papel importante na 

conservação e estudo da natureza (Little 1990; Ramalhete et al. 2007). 

Corredores verdes cénicos e/ou históricos 

Os corredores verdes cénicos e históricos encontram-se geralmente junto a 

estradas ou cursos de água emblemáticos, com acesso pedonal, constituindo marcos do 

tempo, podendo usufruir de património com valor para a identidade local e regional (Little 

1990; Ramalhete et al. 2007). 

Corredores verdes em redes ou sistemas 

Este tipo de corredores ou sistemas são baseados nas formas naturais do terreno 

(festos e vales) ou compostos por grupos de corredores formando uma estrutura verde 

municipal ou regional (Little 1990; Ramalhete et al. 2007). 

Estes vários corredores podem surgir independentemente ou em conjunto numa 

mesma área, combinando funções e características formando um sistema de circulação 

alargado. 
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Exemplos 

Lisboa  

O projeto para a Rede de Corredores Verdes de Lisboa surge por volta de 1977, na 

Câmara Municipal com uma equipa coordenada pelo Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeiro 

Teles. Deste projeto está executado o Corredor Verde de Monsanto (Fig.4), que faz a 

ligação entre a cidade e o Parque Florestal de Monsanto (Ramalhete et al. 2007). 

 

Fonte: (CMLisboa n.d.) 

 

 

O Corredor Vede faz parte da estrutura ecológica da cidade, integrando vários 

espaços verdes e unidades como: a Avenida da Liberdade; o Parque Eduardo VII; o Jardim 

Amália Rodrigues; a Ponte Ciclo pedonal sobre a Rua Marquês da Fronteira (2012); uma 

zona de prado junto ao Palácio da Justiça; parque de skates; duas áreas fitness; 

miradouros; a Ponte Ciclo pedonal “Gonçalo Ribeiro Telles”; os Jardins da Amnistia 

Internacional; o Parque Hortícola Jardins de Campolide; o Parque de Recreio Infantil e 

Juvenil, e o Parque Urbano da Quinta José Pinto. 

Figura 4 - Mapa do Corredor Verde de Monsanto 
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Desde o Parque Eduardo VII ate ao Parque Florestal de Monsanto é possível 

percorrer a pé ou de bicicleta 2,5 km de corredor verde, numa área total de 51 ha. Existe 

uma ciclovia desde o Jardim Amália Rodrigues ate ao Parque Florestal de Monsanto, no 

parque há cerca de 40km de percursos pedonais e cicláveis.  

Este Corredor Verde compõe uma parte fundamental da Estrutura Ecológica, 

composta por o Sistema de Mobilidade, Sistema de Circulação de Água e do Ar, o Sistema 

de Transição Fluvial-Estuarino e o Sistema de Unidades Ecológicas Estruturantes como o 

Parque Periférico, Zona Ribeirinha, Corredor Verde de Chelas, Corredor do Vale de 

Alcântara e o próprio Corredor Verde de Monsanto (CMLisboa n.d.). 

 

Barcelona 

Os corredores verdes na cidade de Barcelona surgiram após um estudo 

encomendado pelo Conselho Municipal da Agência de Ecologia Urbana, para o Acordo dos 

Cidadãos para a Sustentabilidade (assinado em 2002) no contexto da Agenda 21 de 

Barcelona. O objetivo para este estudo era melhorar a conexão entre os espaços verdes 

das áreas urbanas e periféricas, formando uma rede com corredores verdes no sentido 

montanha-mar Collserola-Montjuic, Collserola-Citadel e Collserola-Forum (Silva and Leão 

2012).  

Os primeiros corredores verdes em Barcelona surgem e 2006, seguindo 12 critérios 

e objetivos: continuidade (criação de conetividade ecológica), estratificação (criação de 

estratos de vegetação), naturalização (criação de espaços naturais na cidade), 

biodiversidade (diversificação das espécies de fauna e flora), regulamentação 

(maximização do conforto urbano), dinâmica (evidenciação do caráter sazonal da natureza 

e dos seus ciclos), atraente (criação de paisagens com identidade), pacifica (colaboração 

para uma cidade mais silenciosa), complexidade (integração da diversidade social 

urbana), saudável (criação áreas terapêuticas), promocional (gerando interesse pela 

natureza), singular (aumentando o valor patrimonial natural e cultural da cidade) 

(Codinach, Rifà, and Matas 2010; Silva and Leão 2012). Estes corredores ligam os rios 

Llobregat e Besos ás colinas de Collserola, onde se localiza parque de Collserola integrado 

na Rede Natura 2000, com 8 000 ha e variadas espécies de fauna e flora. A metodologia 

utilizada baseia-se no levantamento com o auxílio do Google Earth, dos espaços verdes 

existentes (áreas relvadas, parques, jardins públicos e privados, linha de metro, telhados 

ajardinados e percursos pedonais), das ruas e avenidas arborizadas, das estações de 

BicingBarcelona e dos espaços vazios com potencial para espaços verde (Silva and Leão 
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2012).O resultado deste trabalho é observável na Fig. 5, onde se pode ver os espaços 

verdes ligados pelos cinco corredores verdes. 

Estes corredores verdes exercem na cidade várias funções ecológicas como: 

condução, filtro, habitat, sumidouro fundamentais para o equilíbrio das atividades humanas 

e animais na cidade, estabelecendo também uma via de circulação segura para peões e 

ciclistas. O maior número de espaços verdes e de arborização em Barcelona auxiliam na 

absorção de água da chuva, retenção das águas de escorrência, regulação do microclima, 

evita excesso de insolação para os peões e melhora a qualidade do ar através da 

absorção de gazes poluentes como o CO2 (Silva e Leão 2012; Codinach, et al 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Codinach, et al 2010; Silva e Leão 2012 

 

 

Helsínquia 

Os Corredores verdes ou “ Green Fingers ” de Helsínquia consistem em unidades 

de áreas verdes dispostas em “espinha dorsal” unindo o litoral á cidade e interligando uma 

rede de parques, avenidas, ruas pedestres, passeios a beira-mar, manchas verdes, hortas 

e cemitérios que oferecem oportunidades de recreio ao ar livre e constituem meios de 

acesso as áreas comerciais, locais de trabalho, escolas. As áreas verdes de maior 

dimensão acrescentam ainda a esta estrutura a função de corredores ecológicos. O Plano 

Diretor da cidade de 2002 define como um dos objetivos desenvolver estas áreas do ponto 

Figura 5 - Mapa de corredores verdes de Barcelona 
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de vista funcional, visual, ecológico e da identidade, reconhecendo a importância de 

integrar as paisagens e centros históricos, locais de atividades de lazer e desporto. Os 

“Green Fingers” de Helsínquia são os corredores verdes indicados na Fig. 6 com os nomes 

West Park, Central Park, Cidade Parque Cultural, Helsínquia Park, o Viikki-Kivikko Park, 

Oriente Cultural Park e Vuosaari Park (Environmental Office of Helsinki 2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Environmental Office of Helsinki 2002 

 

Estes corredores integram várias áreas importantes da cidade como o Cultural Park 

City, a área de Töölö bay, o jardim botânico do parque Kiasaniemi, os parques históricos 

de Eläintarha e Alppila, os edifícios culturais do parque Finlandia Hall, a Opera House, o 

parque de diversões de Linnanmäki e o Estádio Olímpico, estas áreas são de fácil acesso 

através de transportes públicos, mesmo a partir de outros pontos do país o que facilita a 

existência de vários festivais e atividades culturais ao ar livre. 

O planeamento destes espaços assenta em três princípios, a existência de Áreas 

de desporto espalhados uniformemente pela cidade, como centros de equitação, campos 

de golfe, instalações desportivas de inverno, portos de barcos e praias. A reabilitação, 

preservação e classificação de Paisagens culturais como parques, jardins, edifícios 

históricos, património industrial e a criação de novos espaços de exposição de obras de 

Figura 6 - Corredores Verdes de Helsínquia 
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arte. A Preservação da natureza, através da proteção das cerca de 1000 espécies de 

plantas, 36 espécies de mamíferos e 170 espécies de aves que habitam o espaço da 

cidade, das 40 áreas de preservação da natureza e das 4 zonas natura 2000 formando 

biótopos característicos. Alem destes três princípios, estes espaços são planeados 

respeitando as características e a identidade de cada espaço, promovendo a diversidade 

dos espaços, mantendo a continuidade e coerência (Environmental Office of Helsinki 

2002). 

 

Síntese: 

Nos exemplos de Lisboa, Barcelona e Helsínquia é possível observar elementos 

comuns. Em todos os casos os corredores verdes surgiram do objetivo de ligar espaços 

verdes criando uma rede contínua, inserida num plano e numa política de maior escala 

como a Estrutura Ecológica no caso de Lisboa, a Agencia de Ecologia Urbana e Agenda 

21 em Barcelona e o Plano Diretor da Cidade no caso de Helsínquia. Outro elemento 

comum é a existência em todos os casos de uma estrutura de mobilidade pedonal e 

ciclável associada aos Corredores Verdes. 

Com o exemplo de Lisboa reconhece-se a importância que corredores verdes 

podem ter para a Estrutura Ecológica, para o Sistema de Mobilidade, Sistema de 

Circulação de Água e Ar, Sistema de Transição Fluvial-Estuarino e o Sistema de Unidades 

Ecológicas Estruturantes. 

No exemplo de Barcelona identificam-se critérios/objetivos chave como 

continuidade, estratificação, naturalização, biodiversidade, regulamentação, dinâmica, 

atratividade, harmonia, complexidade, singularidade e funções ecológicas como condução, 

filtro, habitat, sumidouro, absorção e retenção de águas de escorrência. 

O exemplo de Helsínquia acrescenta a importância de incluir nestes espaços os 

centros históricos, os locais de atividades de lazer e desporto, acrescentando uma vertente 

histórica, artística, cultural e de preservação. 
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II.3. Rede Cicloviária 

Corredores verdes e o uso das bicicletas - Contextualização histórica  

Durante a segunda metade do séc. XX, em vários países, viveu-se um período de 

recessão económica, deslocação das populações para zonas com maior empregabilidade, 

emigração, envelhecimento da população. Este facto levou a um aumento da construção 

de autoestradas e a inviabilização económica de muitas linhas férreas, principalmente em 

zonas do interior e de baixa densidade populacional. Com o decorrer do tempo, presencia-

se a degradação e descaracterização destas linhas através do crescimento da vegetação e 

de ações de vandalismo levando a perda de identidade (Silva 2009).  

Ao longo destas linhas férreas podem ser encontrados elementos do património 

ferroviário como estações, apeadeiros, abrigos, paragens, túneis, pontes, entre outros. 

Estes elementos são caracterizadores desta identidade e do “modus vivendi” da época, 

que por um lado é de todo o interesse que sejam preservados, por outro lado interessa 

também aproveitar o potencial destes elementos, dando-lhes um novo uso e dinamismo 

voltando a criar económico e cultural (Rodrigues 2006; Guedes 2007). 

Em relação ao tráfego rodoviário, na Convenção de Viena (1968) foram discutidas 

questões relacionadas com a segurança definindo-se o princípio de prudência: “os 

condutores (dos veículos automóveis devem evidenciar uma prudência acrescida na 

presença de categorias de utilizadores mais vulneráveis, como peões e ciclistas, em 

particular, crianças, idosos e pessoas com mobilidade condicionada (CVTR 1968). Em 

1971, durante a Convenção de Haia acerca a legislação a aplicar em acidentes 

rodoviários, é mencionado o principio da responsabilidade civil dos condutores dos 

veículos motorizados em relação aos utilizadores mais vulneráveis, em França este 

principio assumiu forma através da Loi Badinter em 1985 (HAIA 1971).  

Em maio de 1997, surgiram os primeiros encontros Europeus de Tráfego Lento e 

Vias Verdes (Premières Rencontres européennes du trafic lent et des chemins du rail) em 

Val-Dieu (Bélgica). Nesta conferência ficou comprovada a existência de condições para 

desenvolver redes de tráfego leve não motorizado, como alternativa ao carro, para trajetos 

diários de ida para o trabalho, escola ou para viagens de lazer. Foi também debatida a 

criação de uma nova rede que se distinguisse pela acessibilidade, facilidade de passagem, 

segurança, continuidade, separação de usuários motorizados e não motorizados e 

baseada em infraestruturas antigas como linhas ferroviárias desativadas e caminhos junto 

a canais fluviais. Os países participantes desta conferência, demostraram interessem pela 

criação de uma associação Europeia para a troca de experiências e informações sobre a 

temática, conduzindo à criação da Associação Europeia de Vias Verdes (Namur, Bélgica, 8 
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de janeiro de 1998), cujos estatutos foram assinados por 15 instituições e associações de 

vários países europeus. Esta associação dedica-se a aspetos como a acessibilidade das 

infraestruturas (incluindo pessoas com mobilidade reduzida); a facilidade de passagem, 

continuidade e segurança das rotas; o respeito pelo ambiente natural, cultural, histórico e 

humano das áreas transpostas; informação e educação para os usuários. Em 2000 a 

associação tinha crescido para 25 sócios, representantes de diversas associações, 

instituições ou ministérios de 7 países Europeus (AEVV 2000). 

Outro contributo importante para a reconversão e reutilização de linhas férreas foi a 

Declaração de Lille (11 e 12 de setembro de 2000), assinada por várias instituições 

envolvidas na Rede Verde Europeia (Costa 2014; Lopes 2011), na sequência dos 

compromissos assumidos durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), da Carta das Cidades Europeias e os 

Municípios (Aalborg, 1994), da Diretiva da UE sobre a qualidade do ar ambiente e das 

Perspetivas de Desenvolvimento Espacial Europeu (Potsdam,1999). Esta declaração 

promove o desenvolvimento de uma Rede Verde Europeia, reservada a usuários não 

motorizados, que deve ser desenhada sempre que possível em vias verdes, sendo 

desejável utilizar vias de pouco tráfego e de baixa velocidade em troços pequenos. Esta 

rede deverá compreender percursos contínuos e atrativos de longa distância e percursos 

locais para atividades de lazer, os percursos devem ter a largura, inclinação e pavimentos 

adequados e serem integrados de forma a melhorar o ambiente e a qualidade de vida da 

região, assim as ferrovias desativadas constituem os meios ideais para este tipo de vias 

(Lille 2000). 

Portugal faz parte da Declaração de Lille desde 2003, desse tratado surgiu o projeto 

REVER MED e REVER AMNO, que propõe uma linha de Vias Verdes para o Mediterrâneo 

Ocidental (sul de Portugal - sul de Itália) e para o Norte da Europa (áreas metropolitanas 

do noroeste do Reino Unido, Bretanha, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Sul da 

Holanda), respetivamente (Lopes 2011). 

Nos códigos de estradas de alguns países da europa foram criados conjuntos de 

regras de utilização da via pública, como a Bélgica em 2004 e a França em 2008. Estas 

regras afirmam que o condutor automóvel não deve pôr em perigo os utentes mais 

vulneráveis como os peões e ciclistas e deve ajustar a sua velocidade na presença dos 

mesmos, dando origem a medidas de acalmia de trânsito, ao conceito de zonas 30 e de 

zonas de coexistência (Rede Ciclável 2011). 

A Comissão Europeia tem promovido as deslocações cicláveis através de várias 

publicações como o “Livro Branco” (2001) que define a política de transportes da União 

Europeia até 2010 e prioriza o reequilíbrio entre os modos de transporte, a promoção da 
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mobilidade sustentável, a atribuição de importância á bicicleta como meio de transporte em 

curtas distâncias, a articulação da mesma com os transportes públicos, a segurança 

rodoviária e a proteção dos peões (Livro Branco 2006). O “Livro verde” (2007) que incide 

especificamente na mobilidade urbana e apresenta propostas de co-modalidade entre os 

meios de transporte público e o particular no sentido de melhorar a qualidade de vida e o 

ambiente. Propõe a otimização e desenvolvimento de infraestruturas adequadas e seguras 

e políticas de mobilidade urbana de maneira amplificar o uso de modos de transporte 

suaves como a deslocação a pé e de bicicleta (Livro Verde 2007).  

O “Plano de Ação para a Mobilidade Urbana” (2009) que surge no sentido de 

fortalecer as políticas europeias na área da mobilidade urbana sustentável e propõe 

medidas, a aplicar ate 2012, como a adoção de soluções de transporte público económicas 

e atraentes como por exemplo a partilha de bicicletas, destacando o papel das entidades 

patronais no incentivo a escolha de opções de transporte mais sustentáveis (Plano de de 

Ação para a Mobilidade Urbana 2009). E o documento “Um Futuro Sustentável para os 

transportes” (2009) que apresenta as tendências do sector dos transportes e diz que um 

ambiente urbano seguro pode gerar uma maior afluência á bicicleta e a caminhada que por 

sua vez ira levar á diminuição do 

congestionamento e das emissões de 

poluentes (Comunicação da Comissão 2009; 

Rede Ciclável 2011). 

 

Em agosto de 2007, a European 

Cyclist´s Fedderation (ECF) assumiu a 

responsabilidade do projeto EuroVelo, com o 

objetivo de unir 42 países europeus através 

de 14 percursos cicláveis (Fig.6.), ideia já 

discutida desde 1995. No momento 45 km 

dos 70 000 km de ciclovias estão terminados, 

prevê-se que em 2020 toda a rede esteja 

finalizada, o percurso EuroVelo 1 inclui o sul 

de Portugal embora esse troço ainda não 

esteja concluído (EuroVelo n.d.).  

 

 

Figura 7 - EuroVelo - Percursos Cicláveis  

Fonte: EuroVelo 
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Os sistemas de partilha de Bicicleta na Cidade  

A primeira tentativa de levar a bicicleta para a cidade surge em Amesterdão, dia 28 

de julho de 1965, quando um grupo de jovens decide pintar de branco um conjunto de 

bicicletas antigas e deixa-las na cidade ao dispor de quem as quisesse usar. Durantes os 

meses seguintes, a maior parte destas bicicletas desapareceram ou foram vandalizadas, 

mesmo assim este é considerado o ponto de partida para o uso da bicicleta como meio de 

transporte nas cidades (Britton 2008) e o inicio da primeira geração de sistemas de partilha 

de bicicletas (DeMaio 2009). 

Em 1974, seis anos depois, a presidente da cidade francesa de La Rochelle, Michel 

Crépeau criou o projecto Vélos Jaunes (bicicletas amarelas), ainda em funcionamento, 

agora com 350 bicicletas distribuídas por 150 km. 

A segunda geração de programas de partilha de bicicletas nasce na Dinamarca em 

Farsø e Grenå (1991) e em Nakskov (1993) (Nielse 1993) com sistemas pequenos, cerca 

de 24 bicicletas e 4 estacionamentos, em 1994 foi lançado o primeiro sistema de partilha 

de bicicletas de segunda geração em grande escala, o projeto Bycyklen na Dinamarca. 

Este sistema apresentava melhorias em relação ao anterior, as bicicletas foram criadas 

especialmente para o uso público, sendo mais resistentes, com pneus de borracha maciça 

e placas para publicidade, estas bicicletas podiam ser encontradas e deixadas em vários 

pontos da cidade através do depósito de uma moeda. Esta geração era mais organizada e 

formal do que a anterior, mas ainda assim sofreu alguns roubos facilitados pela 

anonimidade dos utilizadores (DeMaio 2009). 

Assim nasce em 1996, na universidade de Portsmouth na Inglaterra a terceira 

geração de sistemas de partilha de bicicletas, a Bikeabout onde os alunos podem usufruir 

das bicicletas através da utilização de um cartão magnético que identifica o utilizador. Os 

sistemas de partilha de bicicletas da terceira geração distinguem-se por possuírem um 

sistema informático associado que permite bloquear e desbloquear as bicicletas, identificar 

os utilizadores, acompanhar a disponibilidade de bicicletas on-line entre outras 

funcionalidades (DeMaio 2009). 

Desde então o número de sistemas de partilha de bicicleta tem crescido 

lentamente. 

Em 1998, a cidade de Rennes formou uma parceria com a empresa americana 

Clear Chanel e colocaram 100 bicicletas grátis a circular na cidade, desde então o número 

cresceu para 200 bicicletas distribuídas por 25 postos de estacionamento, em 2000 surgiu 

o sistema Call a Bike em Munique, em 2002 a cidade de Berlin em parceria com a empresa 

German Rail iniciaram um projeto de aluguer de bicicletas, atualmente com mais de 1700 
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bicicletas, sistema que põe ao dispor bicicletas para a população de Frankfurt, Cologne; 

Munich; Stuttgart e Karlsruhe (Britton 2008), (DeMaio 2009). 

Em 2005, o sistema de aluguer de bicicletas de Lyon, o Vélo’v ultrapassou as 2000 

mil bicicletas e mais de 100 estacionamentos, em julho de 2007 inicia-se em Paris o 

projeto Vélib Paris com 20.600 bicicletas distribuídas por 1451 estacionamentos. 

Em 2007, é iniciado em Barcelona um projeto semelhante com a parceria da 

empresa Clear Channel que coloca a circular na cidade 6.000 bicicletas distribuídas por 

400 estacionamentos e logo de seguida começam a surgir vários projectos semelhantes 

em vários países, com vários nomes White Bicycles , Yellow Bicycles, Community Bicycles, 

Free Bikes, Public Bicycles, Smart Bikes, Public-Use Bicycles (PUBs) (Britton 2008). 

Em 2008, os sistemas de partilha de bicicletas começam a crescer fora da Europa, surgem 

sistemas de partilha de bicicletas de terceira geração no Brasil, Chile, China, Nova 

Zelândia, Coreia do Sul, Taiwan e EUA; até ao fim do ano de 2007 há cerca de 60 

sistemas de partilha de bicicletas, 92 em 2008, 120 em 2009, número ainda em expansão 

(The Bike-Sharing World Map n.d.). 
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II.4. Tipos de Infraestrutura para transporte Cicloviário 

Há algumas variações na terminologia de acordo com os vários autores e entre os 

vários países, no entanto, pode falar-se com segurança em três tipos de infraestrutura para 

transporte cicloviário em meio urbano, as ciclovias, as ciclofaixas e rotas cicláveis (Litman 

2000) in (Kirner 2006), em inglês seria public roads (vias de uso partilhado, sem 

separação), bicycle lanes (pistas marcadas nas vias públicas, com separação visual) e 

bicycle pats (ciclovias, com separação física) (Glover 2009). Em meio rural há um tipo de 

infraestrutura, a ecopista, geralmente ligada a linhas férreas descativadas. 

A Infraestrutura Ciclável, ou Rede Cicloviária é a denominação dada ao conjunto de 

ciclovias, vias e pistas cicláveis, ciclofaixas, rotas cicláveis, e vias partilhadas interligadas 

ou não, dispostas em mapas para facilitar a sua divulgação e promoção junto dos ciclistas. 

Ecopistas  

Ecopista é a denominação dada em Portugal pela REFER para o termo via verde 

definido pela AEVV (Associação Europeia de Vias Verdes) e pela Declaração de Lille. 

Pela europa assumem vários nomes como: vias verdes, ejes verdes, passilhos 

verdes (Espanha), voies verte, voies douces, voies lentes, velo route (França), greenways, 

trails (EUA, países anglo-saxónicos, América do Norte), cycleways (Reino Unido). A 

REFER, não pode utilizar em Portugal a designação “via verde”, pois esta já tinha sido 

patenteada pela BRISA (Lopes 2011; REFER 2001). (Pela europa surgem diversos 

projetos associados a este conceito como: Vias verdes em Espanha, National cycle 

network no Reino Unido, Ravel na Bélgica, Scheme national de veloroutes na França e 

Plano Nacional de Ecopistas da REFER em Portugal (AEVV 2000).  

Assim, Ecopistas segundo a REFER baseada nas definições da AEVV e da 

Declaração de Lille, são vias de comunicação autónomas reservadas a deslocações não 

motorizadas, projetadas de forma a valorizar o meio ambiente a garantir a segurança dos 

utentes independentemente das suas capacidades físicas, cumprindo para isso, condições 

específicas como: inclinação máxima de 3%, aptidão para circuito pedonal, cavaleiros, 

bicicletas, autonomia relativamente às estradas, numero reduzido de cruzamentos com 

estradas, continuidade dos traçados, seleção de ligações nos percursos ou troços 

perdidos, pavimento adequado (Costa 2014; AEVV 2000). 

A REFER contém 700 km e é responsável por promover a construção e 

manutenção de percursos pedestres e para veículos não motorizados, estabelecendo 

contratos de concessão com os municípios envolvidos, evitando a degradação das linhas e 

património edificado adjacente (Lopes 2011; Silvestre 2012). Na tabela 1 é possível 

comparar pormenores da definição de ecopista / via verde.  
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Tabela 1 - Comparação de definições de vias verdes  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa 2014 (adaptado de AEVV, 2000; Declaración de Lille, para uma Rede Verde Europeia, 

2000; REFER, 2001) 

 

A adaptação de linhas férreas em Ecopistas é facilitada pelo seu traçado, com 

pendentes suaves, curvas abertas e plataformas estáveis. Contudo as Ecopistas, como 

qualquer outra intervenção, tem vantagens e desvantagens sendo as vantagens: a 

promoção do desenvolvimento sustentado; a valorização da região; o combate à 

desertificação; a preservação da memória do local e do comboio (recuperação das 

infraestruturas); a atribuição de novas funcionalidades; o incentivo á prática de atividades 

de lazer e desporto, a promoção do bem-estar físico e psicológico (redução de stress); a 

valorização da biodiversidade e promoção de atividades educativas e a promoção do 

turismo da natureza, do ecoturismo e turismo de aventura. As desvantagens deste tipo de 

projeto prendem-se essencialmente com as condicionantes da localização das 

infraestruturas, que se encontram muitas vezes afastadas dos centros urbanos, longe de 

povoamentos ou intersectadas por eles; acrescenta-se o facto de que a conversão de 

linhas férreas em ecopistas é irreversível, acabando com a possibilidade de reabilitação da 

linha (Lopes 2011) . Segundo Rodrigues (2008) devem ser tidas em conta as 

características biofísicas do local (clima, morfologia) e a distância das infraestruturas aos 

núcleos urbanos e as populações, pois o investimento só se justifica se posteriormente 

houver utilização, é necessário articular conhecimentos e uma avaliação critica para avaliar 

se a linha férrea reúne as condições necessárias e se encontra num local onde possa 

desempenhar funções de ecopista. Rodrigues refere ainda que uma ciclovia implantada 

numa área urbana irá ter uma taxa de utilização maior do que em zonas rurais pois a 

população urbana tem mais necessidade de aproveitar os espaços verdes existentes.  
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A reconversão de linhas férreas em vias cicláveis, ecopistas e corredores verdes é 

uma opção recorrente em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, até 1993, 

foram convertidos mais de 10 mil quilómetros de linhas férreas em 536 percursos “rail-

trails” (Harnik 1994 in Sarmento and Mourão 1994). 

Em Portugal, atualmente existem cerca de 295 estruturas cicláveis (ecopistas, 

ecovias, percursos btt) num total aproximado de 1.768,820 km de percurso (CICLOVIA: 

Tipologia 2011). 

Na década de 70, nos Estados Unidos, surge a ideia de recuperação dos traçados 

ferroviários em caminhos pedonais, percursos para bicicletas e cavaleiros. Em meados da 

década de 80 em Portugal surgiram os primeiros troços ferroviários desativados, mas só 

em 2000 é que foi constituída a REFER EP com a finalidade de dar um novo 

enquadramento as linhas férreas desativadas (Rodrigues 2008). 

A primeira ecopista ser construída em Portugal foi a Ecopista do Dão. 

A primeira ecopista a ser construída no âmbito do plano estratégico das ecopistas, 

gerido pela REFER foi a ecopista do rio Minho (Valença-Monção) a 14 de novembro de 

2004, 

Esta ecopista (Minho) foi também um dos primeiros corredores verdes da Europa a 

ter um plano de gestão integrado (IPVC 2012) in (Machado). 

Em 2009 - 2010 é elaborado pelo governo um “Plano nacional de promoção da 

bicicleta e outros modos de transportes suaves”, sendo publicado em 2012, onde se 

apresentam estratégias inovadoras, propostas e recomendações no sentido de promover 

os modos suaves mobilidade, definidos como “"meios de deslocação e transporte de 

velocidade reduzida, ocupando pouco espaço e com pouco impacte na via pública e sem 

emissões de gases para a atmosfera como a simples pedonalidade ou a deslocação com 

recurso a bicicletas, patins, skates, trotinetas ou quaisquer outros similares, encarados 

como uma mais-valia económica, social e ambiental, e alternativa real ao automóvel" (IMT 

and GPIA 2012). 

Ciclovias 

O termo Ciclovia apresenta várias definições, segundo vários autores contudo todos 

parecem concordar que ciclovia é uma estrutura para o uso exclusivo de bicicletas com 

uma separação física das vias para veículos motores (Ramos 2008, Sousa 2012 e Kirner 

2006).  

A primeira ciclovia de que se tem registo foi construída na Holanda em 1890, sendo 

o ponto de partida para uma revolução urbana. Cinco anos depois, em 1895 foi construída 

em Nova Iorque a ciclovia considerada a mais antiga ainda existente. Na fase anterior a 
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segunda Guerra Mundial a construção de ciclovias aumenta significativamente 

principalmente na Alemanha, onde a indústria automóvel estava a crescer, os ciclistas 

eram vistos como obstáculos a desviar para vias secundarias e novas infraestruturas. 

Depois da segunda Guerra Mundial, a continuação das estratégias de separação 

dos ciclistas foram levando á diminuição da importância do meio de transporte e á 

diminuição das ciclovias para vias secundárias, em países como a Alemanha e o Reino 

Unido, aumentando por outro lado o número de estacionamentos automóveis. Nos países 

nórdicos verificava-se o contrário havendo preferência pelos meios de transporte não 

motorizados. 

Nas últimas décadas as ciclovias voltaram a ganhar popularidade, passando a estar 

integradas nas ferramentas de minimização de impactes ambientais, diminuição do uso 

automóvel, redução de emissões de CO2, cumprimento do Protocolo de Quioto. Os 

projetos de novas ciclovias cresceram, nas cidades como Bogotá, Dublin, Copenhaga, e 

Amesterdão estando agora relacionadas com a segurança dos ciclistas e não com a 

melhoria das condições para os veículos motorizados (Ramos 2008). 

As Ciclovias podem seguir ou não paralelamente ao sistema viário, separadas por 

um lancil ou canteiro omitido apenas em intersecções, são normalmente usadas 

exclusivamente por ciclistas podendo em alguns casos ser utilizadas por pedestres (Kirner 

2006 e Sousa 2012). Pode ser unidirecional ou bidirecional, encontrando-se as 

unidirecionais mais frequentemente em países com tradição de planeamento cicloviário, 

onde os ciclistas cumprem regras idênticas ás do trafego automóvel. 

Como esta via é separada fisicamente das vias de veículos motores impedindo a 

invasão da mesma pelos automóveis é considerada a mais segura e confortável para os 

ciclistas; contudo apresenta a desvantagens de dificultar, por vezes impedindo, o acesso 

de veículos a lotes e de provocar conflitos nas intersecções e rotundas (Kirner 2006 e 

Sousa 2012). As ciclovias podem assim ser dividas em em:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Tipos de ciclovia | Adaptado de ADRAVE 2012 
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Pistas Cicláveis  

A pista ciclável corresponde a um espaço designado para a circulação das 

bicicletas com separação física do tráfego motor (Fig.8). Esta separação pode ser feita 

ao nível do passeio pedonal, ao nível do arruamento ou a um nível intermédio. Se a pista 

for unidirecional deve ter de 1,20 a 1,50 m de largura, se a pista for bidirecional deve ter as 

dimensões entre 2 a 3 m; acrescido dos 0,5 a 1,2m para a faixa de proteção entre o ciclista 

e o peão (ADRAVE 2012). 

 

Via ciclável (ou via ciclável compartilhada) 

Via ciclável é uma via de tráfego motorizado que reúne condições necessárias 

para que seja possível a circulação de bicicletas de forma segura (Fig. 9). Estas vias 

são caracterizadas por níveis baixos de trânsito, poucos ou nenhuns pontos de conflito e 

interceções, estão habitualmente assinaladas com sinalização e em mapas para ciclistas. 

Podem ser usadas pelos ciclistas, para complementar percursos de ciclovias ou ciclofaixas 

de forma a chegar ao destino final. Estas vias devem ter entre 1,20 e 1,50 m de largura e 

ser limitadas por uma linha branca (Sousa 2012). 

 

 

Por não haver segregação física, as vias cicláveis têm a vantagem de serem mais 

fáceis de implementar e de oferecerem aos ciclistas o uso da via na sua totalidade 

facilitando as manobras e o percurso ate ao destino. Por outro lado apresentam a 

desvantagem de envolverem uma reestruturação da faixa rodoviária, muitas vezes 

Figura 9 – Pistas cicláveis 

 

Figura 10 - Via ciclável 
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eliminando uma das faixas, o que possibilita o estacionamento indevido por parte dos 

automobilistas e um perigo para os ciclistas (ADRAVE 2012). 

Também se pode considerar vias cicláveis, vias para veículos motorizados 

especiais, como por exemplo transportes públicos. 

Ciclofaixa ou Faixa Ciclável  

Ciclofaixa é uma faixa de rodagem contígua á via automóvel, restrita a ciclistas, 

sem separação física, mas com separação visual do fluxo de veículos motores (Fig.10). 

Localizam-se habitualmente á direita das ruas e avenidas, no mesmo sentido do tráfego, 

limitadas por uma linha branca pintada no pavimento, pavimento com uma coloração 

diferente ou tachões de trânsito (Sousa 2012 e Kirner 2006) 

Este tipo de infraestrutura é indicado por (Hook 2003 in Kirner 2006) para vias 

congestionadas com velocidades médias de 12 a 16 km/hora, onde o acréscimo da faixa 

aumenta a fluidez das bicicletas sem prejudicar a velocidade do tráfego automóvel. 

A ciclofaixa pode posicionar-se a direita da faixa de rodagem, entre a via e a área 

de estacionamento ou entre a área de estacionamento e o passeio (Sousa 2012). 

As ciclofaixas apresentam a vantagem de serem mais fáceis de implementar, com 

custos mais baixos, darem aos ciclistas uma maior noção de prioridade e facilitarem a 

fluição do tráfego (Hook 2003 in (Kirner 2006).  

Rotas Cicláveis 

As rotas cicláveis são o conjunto de rotas de tráfego partilhado mais convenientes 

para os ciclistas, devem desviar os ciclistas das vias mais congestionadas, de pontos de 

conflito em interseções e devem estar devidamente sinalizadas (Kirner 2006). São 

adequadas para vias com pouco trânsito (menos de 3000 por dia) e velocidade reduzida 

(menores que 40 km/h) (Litman 2000 in (Kirner 2006).Segundo Sousa, na delimitação de 

rotas cicláveis podem ser incluídas vias cicláveis ciclofaixas e ciclovias, (Sousa 2012) 

confundindo-se assim o conceito com o de rede cicloviária. 

Figura 11 - Ciclofaixa ou faixa ciclável  
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II.5. Princípios de planeamento e desenho de Redes Cicláveis 

Para o planeamento de uma rede ciclável é necessário ter em consideração todo o 

sistema de transportes, o ordenamento do território e meio ambiente de uma forma 

integrada. Devem ser tidos em conta princípios de planeamento como: sustentabilidade, 

integração, concertação, conetividade, adequabilidade, acessibilidade, segurança 

rodoviária, segurança pessoal, legibilidade, conforto e atratividade. 

O princípio da sustentabilidade é traduzido no desenvolvimento económico, social e 

ambiental que tenha em conta o bem-estar das gerações futuras. O princípio da integração 

relaciona-se com a complementaridade dos diferentes modos de deslocação, com a 

relação entre o planeamento da rede de transportes, ordenamento do território, o 

desenvolvimento económico, a saúde e a educação, com a articulação entre os vários 

níveis de planeamento e com a visão global do “todo”. O princípio de concertação prende-

se com a resolução dos problemas, necessidades, expectativas e oportunidades, com a 

discussão de interesses dos vários agentes envolvidos e com a tomada de decisão 

consciente. 

A Conetividade e adequabilidade relaciona-se com a capacidade da rede ciclável 

oferecer ligações contínuas entre os principais equipamentos e pontos de interesse, com a 

resposta as necessidades dos ciclistas, com a articulação entre a rede ciclável e os outros 

meios de transporte promovendo a intermodalidade e com o devido planeamento das 

zonas de estacionamento e apoio. As questões de acessibilidade da rede viária prendem-

se com a ligação da mesma á rede de transportes públicos, com as condições de 

circulação dos ciclistas, com a gestão do tráfego motorizado, com a relação entre a rede 

ciclável e as zonas de acalmia de trafego, zonas 30 e com a relação com as zonas 

pedonais que devem permanecer seguras e sem conflitos. A segurança rodoviária e 

pedonal deve ser assegurada, sempre que possível através da redução do volume do 

tráfego e da velocidade de maneira a proporcionar um espaço seguro e livre de conflitos, 

deve ser prestada atenção também aos locais das infraestruturas para que estas sejam 

bem iluminadas e seguras. A rede ciclável deve ter legibilidade, estando bem sinalizada e 

divulgada, transmitir a sensação de conforto e possuir um aspeto atrativo através do 

desenho, escolha de materiais e equipamentos (Rede Ciclável 2011). 

Outro princípio importante para o planeamento de redes cicláveis é o declive, o 

CEAP considerou para a proposta do Plano Almada Ciclável declives de 0 a 3% com 

aptidão ótima para circular de bicicleta e de 3 a 5% um declive satisfatório para percursos 

de médias distâncias. No “Guide for development of bicycle facilities”,1999, os declives 

superiores a 5% são considerados inadequados para a circulação de bicicletas, podendo 

no entanto servir para pequenas ligações entre percursos, de 5 a 6% percursos até 240m, 
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com 7% percursos ate 20m, com 8% percursos até 90%, com 9% até 60m, com 10% até 

30m e a partir de 11% só em percursos até 15m (Magalhães et al. n.d.). 

De acordo com o nível de separação ou coexistência pretendido (entre os meios de 

transporte cicláveis e motorizados), é possível estabelecer a opção mais viável, a sua 

aplicabilidade, vantagens e incompatibilidades (Tabela 2). 
Tabela 2 – Princípios de Desenho 

 

Adaptado de Rede Ciclável (2011) e Damme and Debelle (2009) 
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Tipos de Ciclistas 

E possível classificar os ciclistas acordo com a sua experiencia em três tipos, 

ciclista frequente, ocasional e pouco experiente. A cada tipo de ciclista estão associados 

comportamentos e riscos diferentes. O ciclista utiliza frequentemente a bicicleta nas 

deslocações quotidianas, conhece os seus direitos e obrigações, possui geralmente uma 

boa condição física, está habituado à presença do tráfego motorizado preferindo as vias 

partilhadas ou as faixas cicláveis (separação visual) em detrimento dos percursos 

segregados. O ciclista ocasional possui alguma prática, mas sente-se desconfortável em 

situações de trafego intenso ou com velocidades elevadas, preferindo as vias de tráfego 

reduzido ou as pistas cicláveis (segregadas).O ciclista pouco frequente pode ser capaz 

fisicamente no entanto não tem experiencia, muitas vezes não tem noção dos potenciais 

perigos, impulsivo e facilmente distraído (Rede Ciclável 2011). 

As deslocações dos ciclistas podem ser realizadas por três motivos: quotidiano, 

desporto e recreio/lazer. Na primeira categoria inserem-se as viagens casa-trabalho, casa-

escola, compras podendo ser ou não combinadas com transportes públicos. Na categoria 

desporto estão inseridos os praticantes de BTT (Bicicleta Todo o Terreno) e as 

deslocações em estradas onde é possível manter uma velocidade constante. Nas viagens 

de recreio e lazer incluem-se passeios turísticos e efetuam-se principalmente em locais 

próprios como ciclovias, ecopistas e percursos partilhados com peões (Rede Ciclável 

2011). 
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II.6. Síntese  

Após a revisão bibliografia é possível estabelecer um conjunto de pontos a 

considerar para a execução de qualquer Rede Ciclável. 

 É importante que o Projeto da Rede ciclável não seja uma iniciativa isolada, mas 

que esteja inserido num plano de ordenamento mais abrangente, de um plano de 

mobilidade pedonal e ciclável e de uma estratégia politica que promova os modos suaves 

de transporte criando o meio propício ao sucesso da Rede Ciclável. É fundamental que 

esta Rede seja acompanhada de uma Rede de Corredores Verdes e que estes façam 

parte da Estrutura Verde e principalmente da Estrutura Ecológica,  

A Rede de Corredores Verdes Ciclável deve quando possível, estar associada aos 

elementos de água existentes, rios, ribeiros, linhas de água, lagos; aos espaços de recreio, 

lazer e desporto, espaços e culturais, praças com importância histórica e/ou cívica; ás 

linhas e corredores existentes como as linhas férreas; as manchas de paisagem natural 

existente, espaços emblemáticos; ao património, valor e identidade local. 

Na execução do projeto deve aplicar-se a infraestrutura ciclável mais adequada a 

cada perfil viário e ao tipo de utilizador, mantendo sempre a continuidade da Rede e 

usando os três princípios definidos por Magalhães, estrutura ecológica, estrutura cultural e 

usos. 
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Capítulo III Revisão de Casos de Estudo 

Neste capítulo são analisados casos de estudo sobre a temática em análise. São 

analisados o processo de conceção, o traçado, as entidades intervenientes e 

responsáveis, a situação atual, o contexto geográfico, os recursos naturais e culturais, a 

infraestrutura, os equipamentos, a acessibilidade e o processo de gestão-dinamização. 

III.1. Ecopista do Minho2  
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   Fonte:(CMV n.d.) 

 

                                                           
2 (CMM n.d.)  

Tipo de Projeto: ecopista 

Localização: entre Monção e Valença, Portugal  

Ano de inauguração: 14/11/2004 

Extensão: > 20 km  

Custo: sem informação 

Sitio na internet: http://www.cm-moncao.pt (2) 

Pavimento: Betuminoso de cor vermelha 

Tipo de atividades: cicloturismo, pedestrianismo, 

equitação, patins, aluguer de bicicletas 

Grau de dificuldade: médio - baixo 

Contexto: O troço ferroviário que ligava Monção a 

Valença foi desativado em 1990. Os municípios de 

Monção e Valença foram os primeiros a assinar um 

protocolo com a REFER, para que fosse construída 

uma ecopista destinada ao uso público como via de 

comunicação, lazer, desporto, atividades recreativas, 

culturais e de proteção do meio ambiente. Ao longo do 

percurso da ecopista podem ser encontrados vários 

pontos de interesse arquitetónico, paisagístico e 

ecológico. 

No IV encontro de Vias Verdes da Europa em 2009 foi 

classificada como a 4ª melhor ecopista europeia.  

Figura 12 - Ficha do caso de estudo 1, Fonte: (CMM n.d.) 

 

Figura 13 - a) e b)  Ecopista do Minho 
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Desenvolvimento / Descrição: 

A linha férrea de Valença Monção (Fig. 13 a) e b) ) foi desativada em 1990, como 

resultado de alterações económicas e sociais. Durante os anos seguintes, assistiu-se à 

degradação da linha e do património histórico associado até que os municípios de Valença 

e Monção assinaram um protocolo com a REFER para a construção da Ecopista. 

A ecopista é destinada ao cicloturismo, a passeios pedonais, patins, ao uso público 

como via de comunicação para desporto, atividades recreativas culturais e de proteção do 

meio ambiente pretendendo ser uma rota turística, ecológica e desportiva (Ecopista Do Rio 

Minho- Roteiro n.d.).  

O percurso percorre sempre as proximidades do Rio Minho, define-se por ser um 

percurso amplo, de dificuldade baixa e sem muitos desníveis onde é possível apreciar a 

paisagem característica do Minho, a fauna, a flora e as atividades típicas locais. O 

percurso é em pavimento betuminoso de cor vermelha, tem sinalização vertical, marcas 

quilométricas e informações importantes (CICLOVIA, Ecopista do Rio Minho 2011). 

Aspetos de relevo: 

A Ecopista do Minho conta com vários pontos de interesse ao longo do percurso 

(Fig. 14) como por exemplo: 

- Pontos de interesse cultural como o Museu ferroviário, o Centro de interpretação 

da Ecopista (Valença), o Mosteiro Beneditino (Ganfei), a Ínsua de Côngedo (Frades), o 

Cemitério Medieval, o cruzeiro do Adro Velho, a praia fluvial, a ponte metálica ferroviária 

(primeira em Portugal) e o Observatório da Fauna e Flora da Ecopista do Rio Minho 

(Friestas) (CICLOVIA, Ecopista do Rio Minho 2011). 

- Proximidade ao rio Minho, abundante em paisagens típicas, ilhotas, ínsuas, mata 

ripícola com Amieiro (Alnus glutinosa), Salgueiro (Salix antrocinerea), veigas férteis, áreas 

protegidas pelas Rede Natura 2000, matas de Carvalho (Quercus lusitanica) e Castanheiro 

(Castanea sativa); 

- Presença de mata ripícola formada por juncais e carvalheiras e Tojos (Ulex 

australis) servem de abrigo para pequenos mamíferos como a Lontra (Lutra lutra), Raposa 

(Vulpus vulpes), Coelho bravo (Oryctolagus cuniculus), Esquilo (Eutamias sp), Texugo 

(Meles meles), Javali (Sus scrofa), Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus); 

- A presença de um clima ameno no inverno é ótimo para a nidificação de aves e 

desova de peixes bem como para o desporto e recreio; 

- Possibilidade de observar espécies de aves como o Pato-real (Anas plathynchos), 

Milhafre (Milvus migrans), Mocho galego (Athene noctua), Rola (Streptopelia turtur), Gaio 

(Garrulus glandarius), Faisão mongol (Colchicus mongolicus), Perdiz (Alectoris rufa), 
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Codorniz (Coturnix coturnix), Pombo bravo (Columba palumbus), Peneireiro vulgar (Falco 

tinnunculus), Carriça (Troglodytes troglodytes), Cuco (Cuculuc canorus), Coruja das Torres 

(Tyto alba), Tordo (Turdus philomelos) e Verdilhão (Carduelis chloris); 

- Possibilidade de observar espécies de peixes como Sável (Alosa alosa), Savelha 

(Alosa Falfax), Boga (Chondrostoma polylepis), Escalo (Chondrostoma polylepis), 

Lampreia (Petromyzon Marinus), Panjorca (Rutilus arcasi), Pimpão (Carassius auratus), 

Salmão (Salmo salar), Enguia (Anguilla anguilla), Barbo (Barbus bocagei), Esgana-Gata 

(Gasterosteus aculeatus), Truta-marisca (Salmo trutta) e Achega (Micropterus salmoides): 

- Possibilidade de observar espécies de répteis como a Rã (Ra patilonga), Sapo 

parteiro (Alytes obstetricans),Tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), Salamandra-

lusitânica (Chioglossa lusitanica) e Lagarto-de-água (Lacerda schreiberi)(Ecopista Do Rio 

Minho- Roteiro n.d.);   

Mapa da Ecopista do Minho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 

Legenda: 

1. Parque de Montorros 

2. Pesqueira 

3. Cais dos Pescadores 

 

Ilha de São Pedro da Torre 

4. Biótipo da Veiga da Mira 

5. Ponte da Veiga da Mira 

6. Cais da Fonte 

 

8. Cais da Senhora da Cabeça 

9. Parque da Senhora da Cabeça 

10. Fortaleza 

11. Ponte Centenária 

12. Ponte da Pedrinha 

13. Centro de Interpretação da Ecopista 

14. Miradouro – Vinhedos da Ganfei 

15. Convento de Ganfei 

16. Estação de Ganfei 

17. Ilha do Conguedo 

18. Estação de Verdoejo 

19. Adro Velho 

20. Estação de Friestas 

21. Zona de Lazer de Friestas 

22. Ponte Metálica do Rio Manco 

23. Portões dos Castros 

24. Ínsua do Castro 

 
Figura 14 - Mapa Ecopista do Minho, Fonte: (CMV n.d.)  
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III.2. Ecopista do Dão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fonte:(CICLOVIA n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        Fonte: (aventuri n.d.) 

 

Desenvolvimento / Descrição:  

A linha do Dão (Fig. 16 a) e b)) foi inaugurada dia 25 de novembro de 1890, foi a 

primeira linha férrea a chegar a Viseu, capital do distrito. Inicia-se em Santa Comba Dão, 

intersectando a linha da Beira Alta, passa por Tondela, atravessa as terras do Dão até 

chegar a Viseu, ligando-se mais tarde à Linha do Douro. Foi o principal meio de transporte 

para pessoas e mercadorias durante grande parte do séc. XX, quando as opções 

rodoviárias eram escassas. Durante a década de 60 as locomotivas a vapor foram 

substituías por automotoras a diesel “Allan” melhorando assim o conforto e rapidez do 

Tipo de Projeto: ecopista (Linear) 

Localização: Santa Comba Dão e Viseu, Portugal 

Ano de inauguração: 2011 

Extensão: 52 Km (49 antiga linha férrea) 

Custo: 5 000 000 (85% QREN)  

Sitio na internet: www.ecopista-portugal.com 

Pavimento: betuminoso de 3 cores, uma para cada 

Concelho (azul, verde e vermelho) 

Tipo de atividades: cicloturismo, pedestrianismo, 

equitação, aluguer de bicicletas (standart, 9,00€/ por 

dia) 

Grau de dificuldade: baixo 

Contexto: O troço ferroviário entre Santa Comba Dão e 

Viseu foi inaugurado em 1890 e desativado em 1988. 

Através de um protocolo entre a REFER e os 

municípios de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão, este 

percurso foi transformado na maior ecopista de 

Portugal. O município de Viseu foi o primeiro a 

inaugurar um percurso de 8 Km em 2007, seguiu-se 

posteriormente o percurso de Tondela e Santa Comba 

Dão e em 2011 conclui-se o projeto.  

 

Figura 15 - Ficha do Caso de Estudo 2,  

 

Figura 16 - a) e b) Ecopista do Dão, 
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percurso, na década de 70 começou-se a investir mais nas linhas rodoviárias e nos 

transportes privados em detrimento das ferrovias que se tornaram a opção mais lenta o 

que conduziu gradualmente ao seu abandono. Em agosto de 1972 terminou o serviço de 

mercadorias e em 25 de setembro de 1988 encerra completamente. 

A conversão da antiga linha férrea em Ecopista inicia-se em 2001, enquadrada no 

Plano Nacional de Ecopistas promovido pela REFER com o objetivo de salvaguardar o 

património edificado desativado. Em 2003, é feito um Estudo Prévio de Requalificação 

Ambiental da Linha do Dão, em 2007 a gestão do Projeto de execução é delegada pelos 

municípios de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu á Comunidade Intermunicipal da Região 

Dão Lafões. O custo da obra foi parcialmente suportado pelo QREN, Quadro de Referência 

Estratégica Nacional. A obra ficou completa e foi inaugurada em 2011 (CMV n.d.). 

A Ecopista do Dão tem uma extensão de 52 km e faz a ligação a Ecopista de Viseu 

com 8 km. Ao nível local, é um importante equipamento de recreio e desporto ativo e ao 

nível regional é um elemento de atração turística para a região. O pavimento da linha 

férrea foi substituído por pavimento betuminoso azul em Santa Comba Dão, verde em 

Tondela e Vermelho em Viseu. Ao longo da Ecopista existem zonas de descanso e placas 

identificativas entre as distâncias percorridas. 

Aspetos de relevo: 

A Ecopista do Dão (Fig. 17) destaca-se por: 

- Faz parte da Rede Nacional de Ecopistas, que se ligam entre si formando 

corredores verdes cicláveis e é membro da EGWA- Associação Europeia de Vias Verdes 

(Visitar Caramulo n.d.); 

- O Projeto da Ecopista do Dão engloba a construção de parques de campismo, 

zonas de merendas, praças multifuncionais, percursos interpretativos de várias espécies 

de flora e espaços para desportos radicais como canoagem (Ecopista Do Dão n.d.); 

- Perto do início da Ecopista, encontra-se a Casa de Campo Quinta da Abelenda 

próxima ao rio Dão e a albufeira da Aguieira, onde além de alojamento é possível alugar 

vários tipos de bicicletas, andar a cavalo, fazer percursos pedestres entre outros (Via 

Ferrata Santa Comba Dão n.d.); (Quinta Da Abelenda, Junto a Ecopista Do Dão E Ao Rio 

Dão n.d.);  

- É fácil de percorrer de bicicleta ou a pé, patins, cavalo, não tem subidas 

significativas (inclinação média do percurso 0,5 %), tem um pavimento firme, liso e 

confortável, apesar da longa extensão não encontra trânsito motorizado (Via Ferrata Santa 

Comba Dão n.d.); (Visitar Caramulo n.d.); 
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- Possui um clima ameno ao longo de grande parte do ano, reunindo as condições 

ideais para a prática de recreio ao ar livre com conforto e segurança (APCV- Associação 

Portuguesa de Corredores Verdes 2011); 

- Situa-se nas margens do rio Dão e do afluente, o rio Paiva, com vários pontos de 

observação da natureza (Via Ferrata Santa Comba Dão n.d.); 

- Atravessa paisagens de interesse cultural e paisagístico, como matas de 

sobreiros, castanheiros e carvalhos, vinhas, campos cultivados, com o plano de fundo da 

Serra do Caramulo a norte e a Serra da Estrela a sul (Via Ferrata Santa Comba Dão n.d.); 

- A abundância de cursos de água nesta paisagem possibilita a fixação e 

observação de avifauna como o Corvo-marinho (Phalacrocorax carbo) e a Águia-pesqueira 

(Pandion Halieaetus), mamíferos como a Toupeira de água (Galemys pyrenaicus), a Lontra 

(Lutra lutra) (APCV- Associação Portuguesa de Corredores Verdes 2011); 

- A Ecopista do Dão tem uma vertente importante de preservação do património 

arquitetónico, museológico e histórico, presente na requalificação dos canais e pontes da 

antiga linha férrea (Visitar Caramulo n.d.). 

Mapa da Ecopista do Dão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: (Gazeta da Beira n.d.) 

 

 

Figura 17 - Mapa da Ecopista do Dão, 
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III.3. Rede Ciclável de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: (CML n.d.) e (Cruz n.d.) 

Desenvolvimento / Descrição:  

A cidade de Lisboa é não só a maior cidade de Portugal como a maior em 

população, com 564 657 habitantes por 84 km2 perfazendo uma densidade demográfica 

de 6700 por km2. Os principais transportes públicos são o Metropolitano e os autocarros 

da Carris, contudo entram em Lisboa todos os dias aproximadamente meio milhão de 

automóveis (Santos 2009). 

O Município de Lisboa criou uma Rede de Percursos e Corredores (Fig. 19 a) e b)), 

contínua, de malha fechada, articulada com os concelhos vizinhos, com os transportes 

Tipo de Projeto: rede ciclável/ ciclovia 

Localização: Lisboa  

Ano de implementação: 2010 

Extensão: > 80 km 

Custo: sem informação 

Sitio na internet: http://www.emel.pt/pt/ 

Tipo de Estrutura: estradas, caminhos, e caminhos 

rurais, aluguer de bicicletas 

Tipo de atividade: ciclável e pedonal, aluguer de 

bicicletas (tipo normal; 3.50€/dia) 

Grau de dificuldade: médio 

Contexto: O Município de Lisboa criou uma rede de 

percursos contínuos e articulados com os transportes 

públicos. Inicialmente criaram-se percursos Cicláveis 

seguros e cómodos para os utilizadores, ligando áreas 

estratégicas e formando uma primeira estrutura de 

circulação. A Rede Clicável visa ser, não só, o incentivo 

ao uso de meios de mobilidade alternativos e suaves 

mas, simultaneamente, a requalificação dos espaços 

que atravessam. Em finais de 2010, há quase 80 

quilómetros de vias cicláveis, constituídas pelos 

Percursos e Corredores da Cidade de Lisboa e do 

Parque Florestal de Monsanto (C. M. de Lisboa). 

Para além destes tem ainda, em estudo, projecto ou fase 

de conclusão de obra, vários quilómetros de Ciclovias 

espalhadas pelo espaço urbano lisboeta. 

 

 Figura 18 - Ficha do Caso de Estudo 3 

Figura 19 - a) Ciclovia em Lisboa (Duque D’Ávila) e b) via partilhada de Lisboa, 
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públicos e com o Património Ecológico e Cultural (CMG). O metropolitano de Lisboa 

possibilita o transporte gratuito de bicicletas, todos os dias úteis, das 20:30h à 01:00h. Nos 

barcos que operam no Tejo, o transporte é permitido e gratuito durante todo o horário de 

funcionamento, limitado a 6 bicicletas por barco. Nos comboios, a CP possibilita o 

transporte gratuito das bicicletas durante todo o horário de funcionamento nos comboios 

suburbanos, regionais e inter-regionais. Nos Autocarros da CARRIS, o transporte de 

bicicletas só é possível ao fim-de-semana nas carreiras 708 (Martim Moniz – Parque das 

Nações) e 723 (Desterro - Algés - Desterro) (Santos 2009). 

A rede de corredores implementada em Lisboa, rede BICI, é constituída por 

corredores próprios para ciclistas junto as vias automóveis, os ciclistas continuam a poder 

utilizar a via automóvel, para mudar de direcção, por exemplo, devendo no entanto 

sinalizar a sua manobra antes de sair co corredor BICI.  

Segundo Santos 2009 estes corredores apresentam várias vantagens como: 

- Apoiar o uso da bicicleta como meio de transporte; 

- Ajudar a melhorar e organizar as vias de circulação; 

- Promover o fluxo de tráfego ordenado; 

- Encorajam os ciclistas a circular no sentido de trânsito correto e na via apropriada; 

- Desencorajam os ciclistas de circular nos passeios; 

- Alertam os motoristas para a existência de ciclistas; 

- Lembram os motoristas que os ciclistas também têm direito a estrada; 

- Reduzem o risco de conflitos e acidentes entre automobilistas e ciclistas; 

- Diminuem o stress dos ciclistas durante a deslocação. 

A implantação deste tipo de corredores tem tido resultados positivos em várias 

cidades como a cidade de Davis, na Califórnia onde os acidentes com ciclistas reduziram 

em 31% (Federal Highway Administration, Bicycle Safety-Related Research Synthesis, 

1995); na cidade de Eugene, Oregon a implantação deste tipo de corredores aumentou o 

número de ciclistas e reduziu o número de acidentes para metade (Federal Highway 

Administration, Bicycle Safety-Related Research Synthesis, 1995.); na Dinamarca este tipo 

de corredores reduziram em 35% os acidentes com ciclistas (Pedestrian and Bicycle 

Information Center, Bike Lane Design Guide, 2002);  

Para além destes corredores, há ainda em estudo, projecto ou fase de conclusão 

de obra, vários quilómetros de Ciclovias espalhadas pelo espaço urbano lisboeta, 

estendendo-se também para Cascais, Torres Vedras, Setúbal, Barreiro. (C. M. de Lisboa). 

 

 

 



Proposta de Corredor Verde Ciclável da cidade de Guimarães 
 
 

43 
 

Aspetos de relevo: 

A rede ciclável de Lisboa (Fig. 20) beneficia de vários pontos de interesse como: 

- Possibilidade de transportar bicicletas no metro, de barco e em alguns autocarros; 

- Possibilidade comprar um passe combinado de transportes públicos a um preço 

relativamente acessível (30€ mensais) e utilizar a bicicleta como meio de transporte 

complementar; 

- Possui uma rede extensa de corredores contínuos e próprios para ciclistas, mais 

seguros e confortáveis; 

- A rede de percursos e ciclovias atravessa tanto áreas urbanas de comércio e 

serviços como áreas verdes como o Parque Florestal de Monsanto e zonas de recreio. 

Mapa da Rede ciclável da cidade de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Legenda:  

 

--- Percurso Monsanto  

(em funcionamento) 

--- Percurso clicável urbano  

(em funcionamento) 

--- Percurso clicável urbano  

(em obra) 

--- Percurso clicável urbano  

(em projecto) 

--- Percurso clicável urbano  

(em estudo) 

 

     Estacionamentos  

     Área verde 

 

Figura 20 - Mapa de percursos cicláveis em Lisboa, Fonte: (CML n.d.) 
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III.4. Rede Ciclável de Aveiro, Águeda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                           Fonte: (Ciclovia n.d.) e (Nadals, Antunes, and 

Herculano n.d.) 

 

Desenvolvimento / Descrição:  

Águeda é o maior concelho de Aveiro com 335 km2 e 47 817 habitantes (dados de 

2011), sendo 50% população ativa. A área urbana do Município representa 18,4% do total 

do território e os principais serviços públicos municipais centram-se numa área de 3km 

contrastando com a área serrana. Localiza-se na região centro e é favorecida com bons 

acessos viários como a A25 (este-oeste), acesso a Espanha e a EN1/IC2 (norte-sul). 

Apresenta assimetrias no desenvolvimento rural e urbano e possui uma morfologia diversa 

com altitudes desde os 4 metros na zona poente até 700 metros na zona nascente. A área 

Tipo de Projeto: rede clicável  

Localização: Aveiro, Águeda 

Ano de inauguração: de 2009 a 8 de junho de 

2011  

Extensão: 32 km 

Custo: 178.859 € +143.083 € (FEDER), para 

Águeda 

Sitio na internet: sem informação 

Pavimento / tipo de estrutura: vários 

Tipo de atividades: pedonal, BTT, BDD, BFF, 

aluguer de bicicletas eléctricas 

Grau de dificuldade: médio 

Contexto: Nos últimos anos, a cidade de Aveiro tem 
vindo a investir em modos de transporte suaves, 
exemplo disso é a proposta para ligar através de 107 
km de ciclovia, os 10 municípios abrangidos pela Ria de 
Aveiro (Albergaria-a-Velha, Águeda, Aveiro, Estarreja, 
Ílhavo, Oliveira do Bairro, Ovar, Mira, Murtosa e Vagos) 
(Green Savers 2011). Em Águeda é possível usufruir 
desta rede de mobilidade suave através de percursos 
com critérios de segurança e qualidade, dotada de 
todos os requisitos e equipamentos técnicos de forma a 
possibilitar a prática de deporto e o uso como meio de 
deslocação em curtas e medias distâncias (Aveiro 
2011). 

  

 

 

Figura 21 - Ficha do Caso de Estudo 4 

Figura 22 - a) Ciclovia da EN333 e b) Parque Be Águeda,  
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urbana apresenta declives acentuados nas ruas da cidade de e nas zonas ribeirinhas, 

situando-se entre os 5 e os 70 metros de altitude criam vertentes que em conjunto com a 

rede de transportes públicos insuficientes (TRANSDEV, SA e CP- Comboios de Portugal) 

desmotivam a utilização dos meios de deslocação suaves sustentáveis e promovem a 

utilização do veículo próprio (Nadals, Antunes, and Herculano n.d.).  

O município de Águeda começou a desenvolver uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável ao subscrever a Carta de Aalborg e implementar a Agenda 21 para Águeda, 

comprometendo-se assim a implementar medidas para a diminuição da emissão de gases 

com efeito de estufa e para aumentar a eficiência energética. Nesta sequência foram feitos 

10 compromissos sendo o terceiro “melhorar a mobilidade”, privilegiando para isso o uso 

de bicicletas, a mobilidade pedonal e investir em veículos menos poluentes. Para tentar 

minimizar os problemas de mobilidade foram feitos alguns estudos e projetos, como o 

Estudo de Mobilidade e Navegabilidade da Ria de Aveiro, Estudo para a Mobilidade 

Sustentável de Águeda, projeto RAMPA – Plano Local de Acessibilidades para Todos, 

PRU – Plano de Regeneração Urbana, Rede de Pistas Clicáveis e Rede de trilhos 

Pedestres (Nadals, Antunes, and Herculano n.d.). 

Ações 

O Município de Águeda apresentou ações a dois níveis, melhorar a mobilidade 

sustentável e melhorar a qualidade de vida os cidadãos. Estas ações passaram pela 

criação de infraestruturas e pelo melhoramento das condições de mobilidade existentes 

(Fig. 22 a)). 

Como medida de promoção da bicicleta como meio de transporte, e usufruindo da 

oportunidade de financiamento do Regulamento Específico de Mobilidade Territorial 

Urbana do Programa Operacional Regional do centro (2007-2013), foi executado um 

projeto para a rede de pistas cicláveis na cidade de Águeda, num valor de 304.000€, 

financiado a 80%. Esta rede possui 37 km, abrange 39 ruas ligando 22 equipamentos. 

A rede Municipal de Trilhos de Águeda possui mais de 50 km e envolve cerca de 60 

pontos de interesse por 7 freguesias. Entre os pontos de interesse destaca-se o trilho das 

levadas, o trilho das terras de Granito e o trilho da ponde de ferro. 

A Linha Ferroviária centenária do Vale do Vouga faz parte de uma plano estratégico 

de “(Re)Dinamização da Linha do Vale do Vouga” desenvolvida pela REFER e pelos 

Municípios de Águeda- Aveiro na sequência de um estudo  de viabilidade realizado em 

2009 pela REFER. Este plano consiste na melhoria das condições de circulação da via e 

no aumento do número de viagens entre as cidades de Aveiro e Águeda, passando a ser 

de hora a hora (Nadals, Antunes, and Herculano n.d.). A aplicação destas medidas teve 
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um custo de 7 milhões de euros e gerou em 2010 (um ano depois) um acréscimo de 30 % 

de utilizadores regulares (REFER 2010 in (Nadals, Antunes, and Herculano n.d.). 

beÁgueda – Projeto-Piloto 

O projecto beÁgueda surgiu como uma forma de testar a viabilidade das bicicletas 

eléctricas como meio de transporte sustentável e dar um novo impulso a indústria das 

bicicletas, ligada historicamente ao município de Águeda. Este projeto contou com a 

parceria das empresas aguedenses Órbita e Miralago e consistiu na disponibilização 

gratuita de bicicletas eléctricas para a utilização pública com o objectivo de tornar a 

bicicleta um elemento de intermodalidade entre os transportes (públicos, comboios, carro 

próprio). 

Os objectivos do município com este projecto passam por: 

- Promover a diminuição do consumo de recursos e aumentando a sua 

rentabilidade; 

- Promover a mudança de hábitos e estilos de vida; 

- Promover conhecimento, o avanço tecnológico, fortalecendo a economia local; 

- Melhorar a qualidade ambiental. 

Envolvendo os cidadãos e integrando uma estratégia de sustentabilidade geral 

(Nadals, Antunes, and Herculano n.d.). 

O primeiro projeto-piloto decorreu de 3 a 25 de julho de 2010, dos 841 utilizadores 

84% preferiram a bicicleta elétrica, e destes, 109 responderam ao inquérito de satisfação 

obtendo assim um índice de representatividade de 13 %.  

Da análise as respostas ao inquérito, foi possível verificar que 78 % dos utilizadores 

gostaram da experiência, e apreciaram em particular o facto de não terem de fazer esforço 

nas subidas. Em relação as questões relativas ao planeamento e a mobilidade na cidade, 

76% dos utilizadores não encontraram problemas, porém foram apontadas 

recorrentemente estradas com condições desfavoráveis aos ciclistas e falta de civismo e 

respeito por parte dos automobilistas. 

Numa segunda fase, iniciada a 8 de junho de 2011 a autarquia faz um investimento 

de 22.000,00€, adquire 10 bicicletas elétricas, 10 postes para parqueamento (Fig. 22 b)) e 

fixação e o sistema de monotorização para um segundo teste piloto com a duração de 6 

meses, com o objetivo de avaliar a componente tecnológica e informática do projeto. 

Em 2012, o projeto é alargado a vários pontos da cidade, as informações recolhidas 

nas fases anteriores torna-se importantes para a implantação de um sistema e acordo com 

as necessidades dos utilizadores. 
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Estratégia 

A estratégia do município de Águeda para a mobilidade sustentável pretende até 

2020, otimizar o sistema de transportes ponderando: os passageiros (residentes, visitantes 

e turistas), o transporte de mercadorias, promovendo a utilização dos modos suaves de 

transporte como as deslocações a pé, de bicicleta, bicicleta elétrica e os meios de 

transporte coletivos. 

A abordagem desta estratégia passa por responder a três perguntas: O que 

queremos? O que temos de fazer? Como fazer? e implica uma monitorização do plano e 

dos resultados. 

Em relação à primeira questão foram definidos um conjunto de objetivos 

estratégicos:  

- Promover a competitividade e inovação na mobilidade; 

- Promover a qualidade de vida através de do uso de modos suaves e menos 

poluentes de transporte; 

- Promover a sustentabilidade e segurança, através do uso racional do transporte 

individual;  

- Promover a inclusão social e territorial dando atenção à percentagem da 

população com mobilidade condicionada ou rendimentos mais baixos; 

- Promover uma mudança na sociedade tornando-a mais sensibilizada, informada e 

envolvida  

Quanto à segunda questão: “O que fazer?”, foram definidos quatro objetivos 

estratégicos e para cada um deles um conjunto de ações: 

- Sensibilizar, informar e envolver os agentes locais: constituindo um pacto de 

mobilidade para Águeda, criando uma agenda de promoção e de mobilidade e 

estabelecendo de parcerias para a ação; 

- Racionalizar os fluxos de trafego: estabelecendo parcerias para a ação e melhorar 

os processos logísticos das empresas, garantindo que o sistema rodoviário é fluído e 

seguro e assegurando o encaminhamento do tráfego pesado para vias adequadas; 

- Incrementar o uso dos modos suaves e do transporte coletivo: promovendo 

parcerias e ações de sensibilização e formação, assegurando a qualidade do espaço 

público e uma rede de caminhos acessíveis e bem estruturados, completando e 

expandindo a rede de ciclovias, assegurando a existência de infraestruturas de apoio à 

utilização de bicicletas e promovendo circuitos cicláveis de lazer; 

- Promover um uso mais racional e eficiente do carro e minimizar os conflitos entre 

os fluxos de tráfego: desenvolvendo plataformas de incentivo ao aumento da taxa de 

ocupação e a partilha de veículos, incentivando a migração gradual para veículos 
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ambientalmente e energicamente mais sustentáveis, promovendo políticas de 

estacionamento diferenciadas, desenvolvendo soluções de minimização dos impactos do 

tráfego sobre as zonas urbanas com medidas de acalmia de tráfego e promovendo 

parcerias e ações de sensibilização e formação (Águeda n.d.). 

Aspetos de relevo: 

A rede ciclável distrito de Aveiro (Fig. 23) e em particular do município de Águeda 

apresenta vários pontos de interesse como: 

- A região de Aveiro é beneficiada pela união de pólos urbanos com paisagens e 

recursos naturais únicos como a Ria de Aveiro que potencia o turismo balnear, de natureza 

e o termalismo; 

- Possui património cultural, gastronómico e arquitetónico ligado ao porto marítimo, 

a construções em tijolo e azulejo de Arte Barroca e Nova; 

- Possui boas acessibilidades terrestres (A1, A7, A25); 

- Em Estarreja é possível beneficiar do património natural através da Bio-Ria, um 

conjunto de percursos pedestres e cicláveis, devidamente sinalizados e equipados.) 

- Usufrui de locais de interesse natural e turístico como a reserva natural de S 

Jacinto, os 50 km de praia e a lagoa natural de Pateira de Fermentelos. 

Mapa da Rede Ciclável de Águeda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
Fonte: (Rede Urbana Águeda n.d.) 
 
 
 
 

Figura 23 - Mapa dos percursos cicláveis de Águeda, 
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III.5. Rede Ciclável de Vilamoura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Fonte: (Vilamoura 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fonte: (CML n.d.)  

Desenvolvimento / Descrição: 

Vilamoura é um complexo turístico no concelho de Loulé, possui uma área de 1600 

hectares, clima ameno e topografia plana. 

Vilamoura possui 20 km de ciclovia (Fig. 25 a)) que podem ser percorridos a pé ou 

numa das 200 bicicletas divididas por 37 postos (Fig. 25 b)) distribuídos estrategicamente 

tanto em zonas comerciais e turísticas como nas residenciais de responder as 

necessidades dos utilizadores.  

Tipo de Projeto: ciclovia 

Localização: Vilamoura, Quarteira, Município de 

Loulé 

Ano de inauguração: 2006  

Extensão: 20 Km 

Custo: 1,3 milhões € 

Sitio na internet: http://www.inframoura.pt/ 

Pavimento / Tipo de Estrutura: betuminoso 

Tipo de atividades: pedonal, ciclável, aluguer de 

bicicletas (1 mês - 15€; 3 meses - 20€; 1 ano - 30€, 

por períodos de 45 minutos) 

Grau de dificuldade: fácil 

Contexto: Vilamoura é uma vila, resort turístico com 

excesso de trânsito automóvel, principalmente nas 

meses de verão. Para tentar diminuir o risco de 

atropelamentos e acidentes originados por este excesso 

de automóveis e devolver espaço aos peões foi 

construída uma ciclovia. O passeio e a estrada foram 

nivelados pela mesma cota, as duas faixas viárias 

automóveis foram transformadas numa para obter mais 

espaço para ciclistas, a calçada foi substituída por um 

pavimento mais confortável e foram colocadas guias e 

mobiliário urbano necessário para a prática de 

cicloturismo com conforto e segurança. 

 

 

Figura 24 - Ficha do Caso de Estudo 5, 

Figura 25 - a) Estacionamento para bicicletas e b) Ciclovia em Vilamoura, 
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Para se ter acesso a este serviço é necessário um cartão de utilizador carregável 

para 1 mês por 15€; para 3 messes por 20€ e para 1 ano por 30€, por períodos de 45 

minutos. Na primeira meia hora adicional há um custo acrescido de respetivamente 1€; 1€ 

e 0,75; nas seguintes meias horas há um custo acrescido de 1,50 €. Este sistema funciona 

das 07:00 às 02:00, nos meses de julho e agosto e das 08:00 às 20:00 nos restantes 

meses (Vilamoura Public Bikes - Perguntas Frequentes 2013). 

Aspetos de relevo: 

A ciclovia de Vilamoura (Fig. 26) beneficia de vários motivos de interesse como: 

- Topografia plana e clima ameno, o que torna a ciclovia fácil de percorrer;  

- Proximidade com o mar e com as praias  

- Pontos de interesse paisagístico e cénico;  

- Sistema de partilha de bicicletas, com vários pontos de estacionamento 

distribuídos por lugares estratégicos; 

- Ligação entre os transportes públicos e o sistema de aluguer de bicicletas. 

Mapa das Ciclovias em Vilamoura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

Fonte: (Vilamoura 2011)  

 

Figura 26 - Mapa das Ciclovias em Vilamoura, 
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III.6. Rede Ciclável de Pontevedra3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fonte: (Pontevedra n.d.) 

  

 

Fonte: (Pontevedra n.d.) 

Desenvolvimento / Descrição:  

Pontevedra é um município na província de Pontevedra em Espanha, comunidade 

autónoma da Galiza, possui 8 0096 habitantes, numa área de 117 km2 (2006), perfazendo 

uma densidade populacional de 662,92 hab/km2. 

A cidade possui alguns quilómetros de trilhos de bicicletas construídos durante os 

anos 80 e 90 com o objetivo de resguardar os ciclistas dos automobilistas, em conjunto 

                                                           
3 (Pontevedra n.d.) 

Tipo de Projeto: rede ciclável 

Localização: Pontevedra 

Ano de inauguração: sem informação 

Extensão: > 40 Km  

Custo: sem informação 

Sitio na internet: www.pontevedra.eu (3) 

Pavimento / Tipo de Estrutura: trilhos, ciclovias, 

ciclofaixas 

Tipo de atividades: pedonal, ciclável (aluguer de 

bicicletas) 

Grau de dificuldade: médio a fácil  

Contexto: Grande parte da área da cidade de 

Pontevedra é acessível e segura para os ciclistas, 

quase todos os caminhos naturais que partem da 

cidade são cicláveis, o litoral urbano, a Avenida de 

Marín, Buenos Aires, o caminho de Lérez para Bora, a 

Ilha do Cobo, a Xunqueira de Alba e uma parte urbana 

do parque do rio Gafos.  

Isto é possível graças à junção de várias medidas de 

acalmia de trânsito, coexistência entre os vários modos 

de mobilidade, automóvel, cicloviária e pedonal.   

 

 

 Figura 27 - Ficha do Caso de Estudo 6, 

Figura 28 - a) Ciclovia em frente ao Recinto ferial e b) Pontevedra e Percurso,  
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com as transformações urbanas dos últimos anos a cidade tem desenvolvido o ambiente 

ideal para a prática de ciclismo. Estas novas transformações na cidade (Fig. 28 a) e b)) e 

na gestão da mobilidade urbana possibilitam a utilização partilhada dos espaços pelos 

automobilistas e ciclistas em segurança. Estas áreas de utilização partilhada, tanto por 

automobilistas e ciclistas como por ciclistas e peões, preenchem requisitos de modo a 

oferecerem segurança para todos.  

São elas:  

- Espaços devidamente sinalizados; 

- Passadeiras sobrelevadas induzem os automobilistas a andarem mais devagar; 

- Iluminação pública adequada e suficiente; 

- Balizadores, para limitarem o espaço ocupado pelos automóveis.  

 Hoje em dia com as medidas de acalmia de trânsito, a criação de zonas 30 e de 

promoção da coexistência entre os vários modos de mobilidade, os ciclistas podem circular 

e partilhar o espaço público com segurança. 

Os ciclistas estão sujeitos a um conjunto de regras como: usar capacete nas vias 

rurais (e recomenda-se na cidade também); ao circular de noite usar iluminação na parte 

da frente e de traz da bicicleta; a bicicleta deve ter uma campainha para utilizar quando 

necessário; ao circular em grupo deve ser feita uma fila indiana; na cidade circular com 

atenção guardando as exibições artísticas para os locais apropriados e por fim não usar 

fones nos ouvidos, impedem de ouvir advertências dos outros utilizadores. 

O objetivo do município para o futuro é terminar a ligação entre o campus 

universitário e o centro da cidade (Rutas Ecológicas n.d.) e (Camino Natural de las rutas 

ecológicas del río Catoira n.d.). 

Aspetos de relevo: 

A Rede Cicloviária de Pontevedra conta com vários pontos de interesses como: 

- Espaço público adaptado ao ciclismo, através de mobiliário adequado, iluminação 

publica suficiente e sinalização adequada; 

- Vias automóveis delimitadas;  

- Zonas de acalmia de trânsito e zonas de velocidade máxima 30km/h. 
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Mapa de Percursos Cicláveis em Pontevedra 

 

 

 

 

Fonte: (Pontevedra n.d.) 

 

Figura 29 - Mapa da Rede Ciclável de Pontevedra,  
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III.7 Rede Ciclável de Londres4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte:(Sanchez n.d.) 

Desenvolvimento / Descrição:  

Londres é uma cidade com 8 302 milhões de pessoas (2013) e uma área de 1 572 

km2. A topografia é relativamente plana, com altitudes a variar entre os 10 metros (acima 

do nível do mar, junto ao rio Tamisa e os 59 metros nas zonas mais altas. O clima é 

temperado oceânico com invernos frios (- 4 Cº) e verões quentes (26º C) (Mapa 

Topográfico Londres n.d.). 

O interesse político em tornar Londres uma cidade ciclável começa a notar-se no 

início do ano 2004 com o Plano de Acção para incentivar os Londrinos a usar mais as 
                                                           
4 (TFL 2015) 

Tipo de Projeto: rede ciclável 

Localização: Londres 

Ano de inauguração: 2004 a julho de 2010 

Extensão: 900 km 

Custo: 913 milhões (54 milhões para a rede de 

ciclovias) 

Sitio na internet: www.tfl.gov.uk (4) 

Pavimento / Tipo de Estrutura: vias cicláveis  

Tipo de atividades: pedonal, ciclável (aluguer de 

bicicletas) 

Grau de dificuldade: médio 

Contexto: O crescente interesse da população pelos 

meios de transporte cicláveis e pela questão ambiental, 

tem levado os decisores a tomar medidas que vão de 

encontro as necessidades dos ciclistas e que 

promovem este tipo de mobilidade. Em Londres este 

efeito tem-se feito sentir de forma mais intensa a partir 

de 2004 com o London Cycle Action Plan, tem crescido 

e acumulado medidas como o sistema de partilha de 

bicicletas Barclays Cycle Hire em 2010, as primeiras 

Barclays Cycle Superhighways em outubro de 2010.  

 

Figura 30 - Ficha do Caso de Estudo 7 

 

Figura 31 - a) Estacionamento Barclays e b) Ciclovia em Londres 
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bicicletas (London Cycle Action Plan), realizado em conjunto pelo município de Londres e 

pelo Transport for London (TfL). Este plano reconhece o crescente interesse da população 

pelo ciclismo, identifica as necessidades dos ciclistas, as barreiras a serem ultrapassadas 

e propõe soluções e objectivos-chave a cumprir nos próximos anos. Os objectivos-chave 

do plano passam por aumentar o número de ciclistas em 80% até 2010 e em 200% até 

2020, integrando as necessidades dos ciclistas no planeamento do Transport for Londom 

(TfL). Os objectivos são realizáveis através de acções para melhorar a segurança na 

circulação, os acessos e pela construção de parques de estacionamento e 900 km de 

ciclovias em locais estratégicos (Creating a chain reaction 2004). Neste ano é inaugurado o 

sistema OYBike que permite alugar bicicletas por períodos gratuitos de 30 min. através de 

uma aplicação para o telemóvel, e tem a vantagem de exigirem vias próprias. 

Em julho de 2010, surge o sistema de partilha de bicicletas de Londres “Barclays 

Cycle Hire” inicialmente com 5000 bicicletas (Fig. 31 b)) distribuídas por 315 postos de 

estacionamentos (Fig. 31 a)) no centro de Londres. Em março de 2012, o sistema 

expande-se para oriente, passando a ter 8000 bicicletas distribuídas por 571 postos de 

estacionamento (Woodcock et al. 2014). Os utilizadores podem inscrever-se online para 

terem acesso a uma senha, ou pagar com cartão de crédito ou débito nos postos de 

estacionamento, a primeira meia hora é gratuita, uma hora tem o custo de 1 libra, 01:30h 

tem o custo de 4 libras, 02:00 horas seis libras, continuando sempre a aumentar, no 

entanto é possível alugar bicicletas consecutivamente de 30 em 30 minutos com um 

intervalo de 5 minutos entre cada uma. Este sistema está em funcionamento 24 horas por 

dia, todos os dias do ano (Londres n.d.). 

Aspetos de relevo: 

A Rede Ciclável de Londres (Fig. 32) destaca-se por: 

- Ter um sistema de aluguer de bicicletas em funcionamento 24 horas por dia, todos 

os dias do ano; 

- Ter uma vasta rede de ciclovias e acesso ciclável a pontos estratégicos de 

Londres; 

- Estar preparado para combinar o ciclismo com os transportes públicos. 
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Mapa de Percursos Cicláveis em Londres 

 Figura 32 - Mapa de Disponibilidade de Estacionamento de Bicicletas, Fonte: (lomdonmap n.d.) 
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Tipo de Projeto: rede cicloviária partilhada  

Localização: Barcelona 

Ano de inauguração: 2007 

Extensão:> 40 Km  

Custo: 24€ / ano (por períodos de 30 min.) 

Sitio na internet: https://www.bicing.cat/ 

Pavimento / Tipo de Estrutura: vias cicláveis, 

partilhadas, zonas 30 

Tipo de atividades: automóvel e ciclável 

Grau de dificuldade: baixa 

III.8. Rede Ciclável de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (barcelonainspira n.d.) 

Desenvolvimento / Descrição: 

A cidade de Barcelona possui uma área de 91,4 km2, localiza-se sensivelmente a 

cota de 4m (acima do nível do mar) com uma inclinação variável entre 1% e 2%.Tem uma 

população de 1,6 milhões de habitantes, podendo chegar aos 5 milhões se forem 

contabilizadas as cidades periféricas. Aproximadamente 13% da população da cidade é 

população estrangeira (Santos 2009). 

Contexto: A cidade de Barcelona tem desde 2007 um 

sistema de mobilidade partilhado, onde os 

automobilistas, ciclistas e peões dividem o espaço viário 

público. Nas vias principais e onde foi possível, foram 

criadas vias próprias para a bicicleta. Onde esta medida 

não foi possível, foram criadas condições de segurança 

e conforto para a partilha da via por automóveis e 

bicicletas ou por bicicletas e peões. Em toda a cidade 

foram criadas condições para a facilitação da 

deslocação em bicicleta e para a promoção dos modos 

suaves de transportes. 

Fonte: Santos 2008 

 Figura 33 - Ficha do Caso de Estudo 8 

 

Figura 34 - a) Estacionamento de Bicicletas e b) Bicicleta Elétrica, 
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É possível verificar no terreno, que existem preocupações com a acalmia de tráfego 

através da organização e arquitetura das vias, particularmente na existência de vias com 

duas faixas de sentido único mas com apenas 4 metros de largura. Este tipo de 

organização tem a vantagem de compelir os automobilistas a circular mais lentamente, 

impede o estacionamento indevido e continua a permitir a passagem de veículos de 

emergência. 

Em Barcelona, a semelhança do que acontece em Lisboa, é possível transportar 

bicicletas na rede de metropolitano. Aos sábados, domingos, feriados e períodos de férias 

escolares o transporte é permitido durante todo o dia. Durante todos os outros dias do ano, 

é possível o transporte das 05:00 as 07:00, da 00:30 às 07:00 e a partir das 00:30. Nos 

autocarros não é permitido o transporte de bicicletas. 

É possível observar ciclistas por toda a cidade (Fig.34 b)), nas vias principais 

através de corredores próprios e nas zonas sem corredores próprios partilham o espaço 

público com os peões. 

A deslocação de bicicleta na cidade pode ser feita com bicicletas privadas ou 

através do sistema de partilha. O número de utilizadores esperado para este projecto era 

de 40.000 pessoas mas logo no primeiro ano inscreveram-se 150.000 e o número continua 

a crescer. Este sistema de partilha tem a vantagem de diminuir a preocupação e encargos 

dos utilizadores com o vandalismo, o estacionamento e a manutenção. O custo deste 

serviço é 24,00 € por ano, por períodos de 30 minutos intervalados por 10 minutos ou por 2 

horas por um custo extra de 0.30 €. Existem cerca de 8000 bicicletas distribuídas por 280 

postos pela cidade colocados estrategicamente em zonas de maior afluência de pessoas, 

paragens de autocarro e metros (Santos 2009). 

Aspetos de relevo: 

A Rede Ciclável de Barcelona (Fig.35) conta com vários pontos de interesse como: 

- O sistema de partilha de bicicletas (Fig.34 a)) possibilita fazer a ligação entre 

outros meios de transportes como os públicos, privados, bicicletas; 

- O sistema de partilha de bicicleta liberta o utilizador de preocupações e encargos 

como: o custo da mesma e manutenção, onde estacionar a bicicleta,  

- O grande número de ciclistas a circular todos os dias pela cidade, alerta os 

automobilistas para a sua presença, contribuindo indiretamente para a acalmia de tráfego; 

- A existência de zonas de limite de velocidade de 30 km/h facilita a partilha do 

espaço com ciclistas; 
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- Nas zonas sem corredores próprios para ciclistas há sinalização que alerta os 

utilizadores para a presença de ciclistas e promove a partilha do espaço tanto entre os 

ciclistas e os automóveis como entre os ciclistas e os peões; 

- Existe o cuidado de colocar lancis rebaixados ou biselados nas passadeiras para 

facilitar o atravessamento com bicicletas e os raios de curvatura são reduzidos ao mínimo, 

obrigando os condutores a baixarem a velocidade; 

- O aumento do uso das bicicletas trouxe para a cidade novas oportunidades de 

negócio ligado direta e indiretamente a atividade cicloviária como: lojas de venda aluguer, 

oficinas de reparação, bicicletas-táxi. 

Mapa de percursos cicláveis em Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Mapa de Disponibilidade (Estação vermelha - mecânica; azul – elétrica; 

cinzenta - Operativa), Fonte: (barcelonainspira n.d.) 
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III.9. Síntese da análise casos de estudo:  

Através da análise de casos de estudo (Tabela 3), é possível identificar 

características comuns e práticas de sucesso, como por exemplo a intermodalidade entre o 

sistema cicloviário e os vários transportes públicos, a existência de zonas de trânsito 

condicionado zonas 30 (p.exp.) e a possibilidade de usufruir de um sistema de aluguer de 

bicicletas. 

 

Os casos de estudo um e dois representam dois casos de conversão de linhas 

férreas em Ecopistas com sucesso, em ambos os casos é possível fazer cicloturismo, 

praticar atividades recreativas e culturais, explorar percursos interpretativos e visitar 

museus ferroviários. 

Tabela 3 - Comparação de Casos de Estudo  
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No terceiro caso de estudo Lisboa, é possível reconhecer a importância da 

articulação entre o meio de transporte ciclável e os transportes públicos que levam as 

bicicletas gratuitamente, nesta cidade é possível ter um Pass que combina vários meios de 

transportes como o metro, os autocarros e as bicicletas. Salienta-se ainda os percursos 

cicláveis que ligam espaço urbano, comercio, serviços e espaços verdes. 

O município de Águeda, quarto caso de estudo representa um caso de sucesso 

áreas urbanas com declives acentuados. Destaca-se por ter vários estudos de Mobilidade 

Sustentável, mostra a importância de fazer projetos-piloto para testar a viabilidade das 

bicicletas como um meio de transporte sustentável e otimizar os sistemas de transportes. 

Constrói uma estratégia baseada nas respostas ás perguntas o que queremos? O que 

temos de fazer? e Como fazer?, tendo assim como objetivos promover os modos suaves, a 

sustentabilidade e segurança e racionalizar os fluxos de tráfego. 

O caso de estudo cinco, volta a frisar a importância da intermodalidade entre os 

meios de transporte e dos sistemas de partilha e aluguer de bicicletas. 

O sexto caos de estudo, Pontevedra é um exemplo de sucesso de partilha do 

espaço público com ciclistas, peões e automobilistas, possibilitada por um conjunto de 

regras e requisitos como a devida sinalização do espaço, passadeiras sobrelevadas, 

mobiliário e iluminação adequada. 

No sétimo caso de estudo Londres, volta-se a perceber a importância da ligação 

entre os transportes públicos e a rede ciclável e de planear de forma a responder as 

necessidades dos ciclistas e melhorar as condições de segurança para todos. 

No último caso de estudo Barcelona, as bicicletas circulam em faixas próprias 

sempre que possível e quando não é possível em áreas partilhadas, com condições de 

segurança proporcionadas pelo planeamento do tráfego, das vias e pelo mobiliário 

utilizado. Chama-se a atenção para as medidas de acalmia de tráfego (zonas e velocidade 

30km/h, vias de largura reduzida), para a intermodalidade dos meios de transporte e para 

os sistemas de partilha e aluguer de bicicleta. 
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Capítulo IV. Área de Estudo – Caso Prático 

Neste capítulo é apresentado e analisado o caso de estudo prático selecionado no 

âmbito do estágio na Câmara Municipal de Guimarães. 

No primeiro subcapítulo é feito o enquadramento territorial e histórico do concelho, 

no segundo é apresentada a metodologia usada como base para o trabalho, faz-se a 

delimitação e análise da área de intervenção, no terceiro subcapítulo é estudado e 

analisado o programa e traçado proposto pela Câmara Municipal e no quarto subcapítulo é 

feita uma análise aos espaços verdes da área de Estudo. 

  

 

IV.1. Localização e Enquadramento 

 Localização  

A área de estudo (Fig.36) localiza-se no concelho de Guimarães, distrito de Braga, 

região norte de Portugal, sub-região do Ave. É limitado a norte pelos concelhos de Braga e 

Póvoa de Lanhoso, a Sul por Santo Tirso, Felgueiras, a Este por Vila Nova de Famalicão, a 

Oeste por Fafe e é atravessado pelo rio Ave. 

O concelho possui 48 freguesias 160.000 habitantes numa uma área total de 

241,05 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Localização Geográfica da área de intervenção 
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É possível chegar à cidade através da ligação ferroviária Guimarães – Porto (CP) e 

através das várias empresas rodoviárias (Arriva, Tâmega, Rodonorte, Rede Expressos), os 

principais acessos rodoviários são as Autoestrada A7 e A3 (Porto), A11 (Braga), o 

Itinerário Complementar 5 (IC5), o do Itinerário Principal 9 (IP9) as vias Nacionais e 

Municipais 101, 105, 106, 206 (CMG 2015). 

Enquadramento territorial  
A área localiza-se em duas subunidades nomeadas por Cancela d` Abreu, são elas 

Entre o Cavado e o Ave (6) e Vale do Ave (7) (Fig.37). A subunidade Entre o Cávado e o 

Ave era segundo Cancela 

d’Abreu, em 2004, 

caracterizada por uma 

ocupação urbana e 

industrial dispersa pelo 

território de forma 

confusa. As indústrias 

localizadas junto às linhas 

de água e às vias de 

comunicação e a rede 

viária labiríntica, formando 

um conjunto negativo do 

ponto de vista do 

interesse coletivo e 

paisagístico. A morfologia 

típica de um vale do Minho encontrar-se-ia descaracterizada devido a intervenções 

desordenadas durante o período de industrialização e expansão urbana, os espaços 

agrícolas ocupariam os vazios, os terrenos férteis e de vale encontrar-se-iam construídos e 

os terrenos expectantes encontrar-se-iam abandonados e degradados. 

Usufrui de dois pontos de observação interessantes, alto da Penha e Citânia de 

Briteiros, e detém um vasto património construído. 

A subunidade Vale do Ave segundo Cancela d’Abreu, é uma área caracterizada 

pela diversidade de situações paisagísticas e pelo forte carácter minhoto, os centros 

urbanos encontram-se em altitudes inferiores a 200m, rede viária densa, um zonamento no 

geral ajustado às características biofísicas presentes: parcelas agrícolas, prados nos vales, 

a vinha, olivais e matas nas encostas, matas e pastagens nos cabeços, um património 

construído variado (igrejas e capelas, torres e solares, mosteiros, monumentos 

Figura 37- Localização nas subunidades de Cancela d'Abreu 

Fonte: Cancela d’Abreu A., Correia, T.P. e Oliveira, R. 2004 
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arqueológicos, arquitetura rural). O clima é sempre húmido visível através da vegetação 

viçosa, dos rios e ribeiros e das chuvas e nevoeiros presentes ao longo do ano (Cancela d’ 

Abreu, A., Correia, T.P. e Oliveira, R. 2004).   

Relativamente à geologia o concelho é maioritariamente ocupado por rochas 

graníticas, com alguns afloramentos de xisto na zona Noroeste e Sueste. 

Morfologicamente o concelho enquadra-se entre os montes de Outeiro, Penedice, Sameiro 

e Falperra, as principais linhas de água são o Rio Vizela e o Rio Ave com os seus 

afluentes.  

O clima caracteriza-se por invernos frios e chuvosos e verões quentes e húmidos. 

Aa manchas florestais encontram-se essencialmente nas cumeadas, constituídas 

maioritariamente por pinheiro bravo e eucalipto, com algumas manchas esporádicas de de 

folhosas como o carvalho português e nas zonas ribeirinhas ulmeiros, salgueiros, amieiros 

e choupos. (Câmara Municipal de Guimarães CMG 2015). 

Enquadramento do PDM:  

O Plano Diretor Municipal de Guimarães (Fig. 39) em vigor desde 23 de junho de 

2015 em linhas gerais dá importância a atividade económica, a área verde (elementos 

naturais e ecológicos, corredores e sistemas ecológicos fundamentais, recursos 

patrimoniais) e diminui a área de construção em cerca de 20%, privilegiando a densificação 

dos núcleos populacionais. 

Fonte: Câmara Municipal de Guimarães CMG 2015 
Figura 38 – Extrato do PDM de Guimaraes (Em Anexo) 
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Destacam-se quatro opções estratégicas: 

- Consolidação e desenvolvimento da cidade, através da afirmação do centro 

histórico, colmatação e valorização do edificado, expansão para norte e poente e 

valorização da Veiga de Creixomil como uma unidade paisagística e ambiental; 

- Valorização e reforço do sistema policêntrico, através da qualificação dos centros 

das vilas, do fornecimento de serviços, equipamentos, da valorização das vias de ligação a 

cidade e da valorização das suas singularidades; 

- Qualificação do território difuso, através da colmatação da rede de equipamentos 

das freguesias, resguardando a continuidade de espaços verdes; 

- Ordenamento das atividades económicas e relevância dos elementos naturais e 

ecológicos, através da qualificação das áreas industriais existentes, da reconversão das 

áreas industriais abandonadas e do favorecimento da estrutura ecológica municipal 

ligando-a preservação de corredores ecológicos fundamentais compatibilizando-os com os 

valores e recursos patrimoniais (Câmara Municipal de Guimarães CMG 2015).  

 

Enquadramento histórico da cidade de Guimarães  
Na Pré-história a região onde hoje se encontra a cidade de Guimarães já era 

habitada muito antes da chegada dos povos Romanos, como testemunham os vestígios 

existentes nos cumes da Penha, Polvoreira, Briteiros, Sabroso (Fig. 38) Com a invasão 

romana os clans ibéricos deslocaram-se para zonas aráveis, onde podem ser encontrados, 

entre outros vestígios, as ruinas de termas e a inscrição rupestre de Trajano (Dionísio 

1954). 

Da época das invasões germânicas (Idade Antiga), encontram-se no vale do Ave alguns 

poucos vestígios como arcas tumulares, capiteis esculpidos e ábacos visigóticos. No Séc. 

X (Idade Média) há indicações de ataques de povos Mouriscos e Normandos, tendo-se 

determinado num desses ataques a construção do castelo de Vimaranes, patroneado pela 

Condessa da Mumadona, este primeiro castelo teria sido mais modesto que o existente no 

Séc. XII obra particularmente do Conde D. Henrique. Entre 1127 e 1442 a região assiste a 

várias disputas pela soberania do condado, ate que em 1442 D. Pedro I e o irmão D. 

Afonso se reconciliam. Em 1465, Guimarães foi convertida a cabeça do condado, 

concedido por D. Afonso V á D. Fernando, 2º filho duque de Bragança. No final do Séc. 

XVI (Idade Moderna), o Paço dos Duques, em Guimarães recuperado por D. Jaime, passa 

para segundo plano com a mudança da corte para Vila Viçosa e acaba por ser deixado ao 

abandono (Fig.40). Em 1808, o concelho de Guimarães padeceu com as invasões 
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Napoleónicas, em novembro de 1846 Guimarães foi conquistada por miguelistas. Em 21 

de junho de 1853, a vila foi elevada a categoria de cidade (Dionísio 1954). 

O objetivo de construir a linha férrea 

de Guimarães já existia em 1865 quando se 

propôs numa reunião de Câmara, que fosse 

feita pressão junto das entidades políticas 

nacionais para que Guimarães fosse 

considerado ponto obrigatório no estudo para 

a ligação da linha férrea Porto-Braga. Este 

estudo acabou por não incluir Guimarães no 

traçado proposto e um ano mais tarde, no dia 

7 de fevereiro de 1866 fez-se uma nova 

tentativa ao propor um novo traçado. Contudo 

só cinco anos depois, em julho de 1871, foi 

concedida a Simão Gattai uma licença de 

construção para uma linha férrea no sistema 

americano (rail-road), de via simples ao nível 

da estrada real. Em 1872, esta licença foi 

alterada passando a determinar á 

elaboração da linha em leito próprio com um 

metro de largura. Em 1874, é realizado um estudo económico por Eduardo Moser, que 

posteriormente constitui a empresa: “Minho Distrit Railway Company Limited” a quem 

Simão Gatai trespassa a sua conceção em outubro de 1874. As obras iniciam em 

novembro do mesmo ano, são interrompidas e voltam a iniciar em março de 1877, em 

1879 com a falência da companhia, voltam a encerrar. Neste ano, António Maria Soares 

Veloso com a cooperação do visconde de Ermida e de outros subscritores, 

comprometeram-se á finalização dos trabalhos. Por fim, no dia 14 de abril de 1884, 

segunda-feira as 10 horas e 50 minutos, foi inaugurada a linha de comboio de Guimarães 

(Oliveira 1984). A chegada do comboio foi não só motivo de satisfação para os habitantes, 

mas também um grande impulso na economia e no desenvolvimento local e regional, 

tendo sido essencial para a afirmação do vale do Ave na conjuntura económica nacional no 

início do séc. XX. O comboio veio servir a população em crescimento e suprimir uma falha 

nos meios de transporte na região, tendo tido uma influência positiva no desenvolvimento 

de Guimarães, Vizela e Santo Tirso. Foi o primeiro comboio em Portugal construído numa 

via de bitola métrica, com um metro de espaçamento entre os carris (Silva and Silva 2004). 

Em 1968 encerra o troço entre Guimarães e Fafe. Em 2004 a linha é renovada, ano em 

Figura 39 - Mapa da Vila Ducal de Guimarães 
Com a cerca Medieva e as Portas (Trabalho do 
Coronel Mário Cardoso), Fonte: Dionísio 1954 
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que a cidade acolhe o Campeonato Europeu de futebol, em 2011 foi organizada uma 

petição que propõe a Operadora Comboios de Portugal a criação de um serviço de 

comboios expresso que faça a ligação Guimarães-Porto em 30 min. No entanto ate ao 

momento a proposta não foi aceite. 

Atualmente a linha oferece dois serviços, um urbano prestado pelos suburbanos do 

Porto, que fazem a ligação entre Guimarães e Porto em 1.15h (em serviço desde 2002) e 

um Intercidades prestado pela Comboios de Portugal - Longo Curso que fazem a ligação 

entre Guimarães a Lisboa em 4.45h. Este serviço dispõe de comboios de hora a hora 

desde as 6.48h às 22.48h. A cidade de Guimarães mostra um considerável crescimento 

nas áreas urbanas periféricas, evidenciando-se Pevidém, Taipas, Moreira de Cónegos e 

Lordelo, crescimento esse sustentado pela força económica local e regional (Santo Tirso e 

Famalicão) e pelo crescimento dos sectores industrial, do comércio e dos serviços. O 

crescimento urbano e demográfico tem assim, andado a par do desenvolvimento de infra-

estruturas e equipamentos sociais, ambientais e culturais como e o caso do alargamento 

da rede viária, facilitando a ligação aos grandes centros urbanos da região (ligação A7, 

Braga, Santo Tirso, Famalicão, Porto) (Silva n.d.). 
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IV.2. Delimitação e Análise da Área de Intervenção 

Delimitação da Área de Intervenção 

 A delimitação da área de intervenção (Fig.41) foi feita de maneira a abranger a 

área urbana principal e a respetiva rede cicloviária, os principais espaços verdes, serviços 

e equipamentos. A Norte e a Este o limite traçou-se pela Estrada Nacional 101, a Oeste 

pelo Itinerário Principal 9 e a Sul por vias municipais. 

 

Metodologia base para a criação de uma Rede Ciclável 

Para a realização deste trabalho foi usada como base uma a metodologia que 

Magalhães apresenta para o município de Sintra, um modelo de conceção de rede 

cicloviária baseada em três critérios principais, o uso diário dos caminhos, a estrutura 

ecológica e a estrutura cultural (Fig. 41). Este modelo compreende sete passos, no 

primeiro procede-se a verificação da adequação através do cálculo de declives 

confortáveis usando o software GIS, no segundo passo procede-se a potencialização da 

rede através de um ajuste entre os declives e o acesso aos principais equipamentos, nesta 

fase procede-se ao desenho de uma proposta da rede, no terceiro passo procede-se a 

hierarquização da rede, no quarto passo procedesse à definição de tipologias, no quinto 

passo a definição do projeto, no sexto a implementação e no sétimo à monotorização 

(Magalhães et al. 2007). 

Figura 40 - Delimitação da Área de Estudo  
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Análise da Área de Estudo 

 - Componente biofísica  

A análise dos fatores biofísicos é importante para a compreensão dos valores e 

funções do território de forma a auxiliar na toma de decisão. 

O clima da área de estudo apresenta condições características da área 

mediterrânea com uma influência atlântica. Esta influência exprime-se através de 

temperaturas amenas, invernos frescos e verões amenos a quentes (Câmara Municipal de 

Guimarães CMG 2015). 

A temperatura média anual é de 14ºC, a temperatura média do mês mais frio é 8ºC 

(Janeiro), a temperatura média do mês mais quente é 20,2ºC (Julho), a temperatura média 

mínima é 4,5ºC (Janeiro) e a temperatura média máxima é 27,2ºC (Julho). 

Os valores de precipitação são altos e relacionam-se com a passagem de 

superfícies frontais e da proximidade de montanhas, junto ao litoral (Guimarães Turismo 

n.d.; Estação Climatológica de Braga 2015). O valore médio de precipitação média anual é 

1514,8 mm, o mês com menor precipitação é julho com 20,9 mm, o mês com maior 

precipitação é janeiro com 217,1 mm e existe precipitação em 299,6 dias por ano. 

Figura 41 – Metodologia de Magalhães para a definição de Redes Cicláveis 

Adaptado de Magalhães et al, 2014 
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z A área de estudo está situada na sub-bacia do Rio Selho e a presença da água 

faz-se sentir essencialmente pela Ribeira de Couros (Fig.42), que nasce na serra da 

penha, atravessa a cidade, fazendo a drenagem do vale onde se encontra, encaminhando-

se para a veiga de Creixomil (Câmara Municipal de Guimarães CMG 2015). 

 

 

 

O concelho de Guimarães abrange uma grande amplitude altimétrica (Fig.43), 

encontrando-se entre os 77 metros no Rio Vizela e os 613 metros na Serra da Penha. A 

área de estudo engloba cinco classes entre os 100 e 350 metros, decrescendo de Este 

para Oeste, correspondendo a classe mais baixa (100-150 m) a veiga de Creixomil, nas 

classes seguintes ate aos 300m encontram-se sistemas agrícolas e sistemas urbanizados, 

a área de estudo inclui ainda uma orla a Este (300-350m) de mancha florestal. 

 

 

Figura 42 – Mapa hidrográfico da área de estudo 

Adaptado de CMG 2015 



Proposta de Corredor Verde Ciclável da cidade de Guimarães 
 
 

72 
 

Relativamente aos declives (Fig.44), a maior parte do concelho apresenta um 

declive superior a 7% (declives superiores a 25: 26,4%; declives entre 15-25: 25,7%; 

declives entre 7-15: 26,4%; declives entre 0-7: 14,34%; áreas planas: 7,0%), contudo 

verifica-se que nas áreas de menor altitude (<300 m) onde se localiza a área de estudo 

predominam declives moderados e suaves.  

 

Figura 43 – Mapa de altimetria da área de estudo 

Adaptado de CMG 2015 

Figura 44 – Mapa de declives da área de estudo 

Adaptado de CMG 2015 
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Em relação a exposição solar, no concelho a exposição predominante é Oeste com 

27,3%, seguida da exposição Sul (26,5), da exposição Este ocupa (22,2%) e por fim da 

exposição Norte com 17,0%. Na área de estudo é possível verificar que a zona Sul 

composta pela encosta da Penha e por parte da veiga de Creixomil tem exposição 

predominantemente Norte e Este, enquanto o que a zona norte e centro da área de estudo, 

correspondente as áreas mais urbanizada, apresentam exposição predominantemente Sul 

e Sudeste (Câmara Municipal de Guimarães CMG 2015).  

Figura 45 – Mapa de exposiçoes solares da área de estudo, Adaptado de CMG 2015 

A área de estudo de estudo comtempla uma área de reserva agrícola nacional e 

reserva ecológica nacional (Fig.46), situadas na veiga de Creixomil. 

Figura 46 – Mapa das condicionantes REN  RAN na área de estudo,Adaptado de CMG 2015 
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A Estrutura Ecológica Municipal de Guimarães surge no último PDM (2015) como 

uma figura legal do quadro do planeamento municipal relativo a ocupação e transformação 

do solo. A EEM é de carater qualitativo e valor não vinculativo e pretende conjugar, 

compatibilizar e articular a qualificação dos sistemas biofísicos (como a água) e a 

preservação de valores patrimoniais em núcleos ao longo de caminhos, circuitos da água e 

das veigas e das principais infraestruturas industriais (como os caminhos de ferro), de 

forma a contribuir para uma gestão urbanística mais coerente e qualificada, articulando 

assim a política urbanística a política ambiental. 

 

 

 

A EEM de Guimarães representada na Fig. 47 Reúne informação biofísica 

(geologia, hidrografia, vegetação, clima, relevo) cruzando-a com os sistemas e 

componentes ecológicos (sistemas húmidos, linhas de água, áreas com risco de erosão, 

cabeços) de forma a contribuir para a clarificação, qualificação e transformação da 

paisagem. Estabelecem-se assim três grandes áreas de ação: 

- Proteção dos recursos naturais, especialmente os sistemas húmidos, leitos dos 

cursos de água, áreas de infiltração máxima, áreas de risco de cheias, cabeços, erosão, 

produção agrícola e florestais significativas; 

Figura 47 – EEM de Guimarães na área de estudo, Adaptado de CMG 2015 

NIVEL I: Componentes que contribuem para a estabilidade física e sustentabilidade ecológica. 
NIVEL II: Componentes naturais e culturais únicas que conservam a identidade e continuidade da estrutura 
NIVEL III: Componentes de valorização específica, proteção, regeneração e funções a salvaguardar 
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- Valorização ambiental e específica, de parques e espaços de lazer, elementos 

patrimoniais, paisagísticos e áreas de enquadramento paisagístico; 

- Ações de proteção e regeneração, através de corredores de proteção de rodovias 

e ferrovias, infraestruturas de qualificação ambiental, pedreiras, sucatas, indústrias em 

áreas sensíveis, áreas ardidas (CMG, 2015). 

 

- Componente Socioeconómica  

A análise socioeconómica permite um conhecimento geral da população, que é o 

alvo da proposta, e da situação económica e social em que esta se insere. 

O concelho estende-se por uma área de 240,955 Km2, sendo 2,6 Km2 área verde, 

divide-se em 48 freguesias e possui uma população total residente de 158.124 (Tabela 4), 

sendo o grupo dos 25-64 anos o mais representativo (CMG, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guimarães possui relativamente ao sector da saúde 2 hospitais (um privado e um 

publico) localizados na área de estudo, 2 centros de saúde sem internamento e 9 

extensões dos centros de Saúde. 

Relativamente ao sector social, possui 25 creches, 33 instituições de atividades de 

tempos livres, 15 centros de apoio domiciliário, 11 centros de dia e lares de idosos. 

Relativamente ao sector desportivo, no concelho de Guimarães existem 14 piscinas 

(5 destas cobertas e com água aquecida), 58 campos de futebol, 37 ringues desportivos, 

18 polidesportivos e 21 pavilhões, 11 health clubs, 5 centros equestres, 1 pista de 

cicloturismo, 2 campos de ténis, 1 mini-golfe, 1 campo de tiro e um parque radical (Santos 

and Nicolau 2004). 

No sector do ensino e investigação possui um polo da Universidade do Minho, o 

Laboratório da Paisagem, a Plataforma de Arte e Criatividade, o CampUrbis, o Centro 

Ciência Viva (Antiga Fábrica Âncora), o Instituto de Design (Antiga Fábrica da Ramada) e o 

Tabela 4 - Dados Demográficos de 2011, Fonte: Adaptado de CMG 2015 
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Centro Avançado de Formação Pós-Graduada (Antiga Freitas e Fernandes) (Câmara 

Municipal de Guimarães CMG 2015). 

A ocupação do solo vimaranense encontra-se dividida em Tecido urbano (19%); 

Espaços com indústria, comércio, equipamentos (4%); Espaços verdes urbanos (1%); 

Espaços agrícolas (30%) e Espaços florestais e agroflorestais (46%). 

Na classe referente a floresta podem-se encontrar essencialmente matas de 

pinheiro bravo, eucalipto e algumas manhas de folhosas como o carvalho-alvarinho 

(Quercus robur L.), azereiro (Prunus lusitanica L.), medronheiro (Arbutus unedo L.) e 

espécies arbustivas como a gilbardeira (Ruscus aculeatus L.) a urze (Erica cinerea L.), a 

queiroga (Erica umbellata L.), o tojo (Ulex europaeus L. e Ulex minor Roth.). 

Nas zonas ribeirinhas podem ser encontrados ulmeiros, amieiros, salgueiros e 

choupos. 

Quanto aos solos agrícolas, segundo a carta de Carta de Aptidão da Terra para a 

Agricultura, 39% dos solos agrícolas m Guimarães possuem aptidão agrícola elevada, 

estes solos encontram-se fundamentalmente em vales aluvionares e junto a cursos de 

água (Câmara Municipal de Guimarães CMG 2015).  

As festas populares e religiosas (romaria de Sª Torcato), o artesanato ( bordados 

em linho, olaria, ferro forjado, ourivesaria e filigrana, cestos e mobiliário de verga, cutelaria, 

cantaria e talha), os lugares de peregrinação e os locais de interesse paisagístico (serra da 

Penha) são um dos pontos de atracão do concelho.  

Existem várias festas, feiras e eventos anuais como: o Guidance: festival de dança 

contemporânea, Festivais Gil Vicente, Manta: festival de música, Feira da Terra, (S. 

Torcato), Festas da Cidade e Gualterianas, Feira Afonsina, Guimarães Jazz, Festas 

Nicolinas (em honra de S. Nicolau, padroeiro dos estudantes) entre outras. 

O concelho de Guimarães é um dos mais industrializados no país, no sector 

secundário, constituindo uma grande fonte de empregabilidade. Contudo foi o sector 

terciário o único que cresceu nos últimos anos. O concelho possui uma taxa de população 

ativa de 53,8%, pertencendo 64,8% ao sector secundário, 33,7% ao sector terciário e 1,5% 

ao primário (Câmara Municipal de Guimarães CMG 2015).  

A maior parte das empresas sediadas em Guimarães pertencem ao sector terciário, 

nomeadamente comércio grosso e a retalho, reposição de veículos automóveis, 

alojamento, restauração. Logo de seguida estão as empresas ligadas ao sector 

secundário, relacionadas a indústria transformadora, são de destacar as indústrias têxteis 

e do vestuário pela sua importância histórica no desenvolvimento da cidade. Relativamente 

a população empregada, verifica-se que o sector que emprega mais trabalhadores é o 

secundário, seguido pelo terciário e posteriormente pelo primário. 
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Em relação a atividade agrícola verifica-se que as maiores explorações pertencem 

aos produtores autónomos e são ocupadas por prados temporários e culturas forrageiras, 

em segundo lugar por cereais para grão e em terceiro lugar pela vinha. 

No sector hoteleiro, o concelho tem vindo a crescer nos últimos tempos, a par do 

crescimento do turismo (Santos e Nicolau 2004). 

O centro histórico de Guimarães (Fig. 48) esta classificado como Património 

Cultural da Humanidade pela U.N.E.S.C.O. desde 2001, e o concelho possui alguns 

exemplares arquitetónicos desenvolvidos com técnicas especializadas de construção 

durante a idade media.  

A propósito do programa da Cidade Europeia do Desporto (2004) foi inaugurado o 

Pavilhão Multiusos e o Centro Cultural Vila Flor, a cidade foi nomeada Capital Europeia da 

Cultura, facto que levou a um impulso na atividade turística (Câmara Municipal de 

Guimarães CMG 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Mapa do Património Cultural de Guimarães 
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IV.3. Apresentação e apreciação da Proposta da Câmara Municipal para a 

Rede ciclável de Guimarães  

A proposta para a ciclovia de Guimarães surgiu numa primeira fase, da necessidade 

de intervir em alguns arruamentos. 

A instalação de novos equipamentos na zona da veiga de Creixomil (V.C.), como as 

hortas pedagógicas comunitárias (H.P.), a cidade desportiva (C.D.), piscinas (P.), hospital 

privado (H.G.) e equipamentos de ensino levou a um aumento de circulação na Rua das 

Eiras, na Rua das Casas Novas e na Rua do Rebordo tanto por automobilistas como por 

pedestres criando a necessidade de intervir nestas ruas. Tendo em conta o uso frequente 

destas ruas por desportistas que fazem este percurso em direção aos equipamentos 

desportivos de bicicleta ou a correr, ponderou-se criar uma ciclovia que ligasse estes 

equipamentos à cidade e se unisse à ciclovia já existente. Surgindo assim a proposta de 

ciclovia para Guimarães e o projeto “BICICLA- pedalando por Guimarães”. 

Este projeto prevê um percurso que visa numa fase inicial ligar a atual pista de 

cicloturismo (Mesão Frio) á Veiga de Creixomil (Fig.49), aproveitando o canal da antiga 

linha férrea formando um protocolo com REFER, entidade gestora.  

                  

 

Figura 49 – Traçado inicial da ciclovia de Guimarães, Fonte: Adaptado de CMG, 2014 

 

 

Através deste estudo, e no contexto atual de mobilidade nas cidades, onde a bicicleta 

e os meios suaves de mobilidade têm cada vez mais importância, a Câmara Municipal de 

Guimarães entende a necessidade de implementar um programa de promoção do uso da 
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bicicleta na cidade e um estudo para uma zona 30 piloto na área desde o Parque da 

Cidade á praça da Muma Dona medidas a integrar no futuro um plano de mobilidade da 

Cidade.  

 Estes programas promovem a harmonia com os outros meios de mobilidade, de forma 

sustentável, que reforce os valores comunitários, a importância o espaço público, podendo 

estender no futuro o projeto a algumas das principais vilas do concelho como Pevidém, 

Brito, Caldelas e Ronfe, podendo mais tarde estender-se para outras freguesias através de 

percursos formais, informais ou partilhados. (Fig. 50).  

 

Este programa tinha como objetivos: 

- Promover a bicicleta como veículo de lazer e desporto, transporte e deslocação; 

- Promover o uso da bicicleta em 

contexto urbano; 

- Ligar através de um percurso ciclável 

a cidade as vilas; 

- Promover a intermodalidade entre os 

vários meios de mobilidade; 

- Valorização de recursos naturais e 

patrimoniais através de percursos cicláveis; 

- Reduzir a carga poluente e promover 

os modos suaves de transporte; 

-Hierarquização do sistema de 

mobilidade concelhio. 

 

Para a realização destes objetivos, foi 

feita uma análise a realidade territorial e as 

infraestruturas do município tendo sido identificados quatro áreas principais de atuação: 

a) Ligação da cidade as vilas e interligar os espaços verdes de interesse ambiental e 

paisagístico através de uma rede de percursos cicláveis formais (ciclovias, ecopista); 

b) Criação de espaços facilitadores do uso da bicicleta em contexto urbano (pistas 

cicláveis, vias cicláveis, ciclofaixas); 

c) Promoção de zonas de acalmia de trânsito, por inibição ou condicionamento do uso 

automóvel nos principais polos urbanos, desenho urbano favorável aos modos de 

mobilidade suaves e criação de zonas 30; 

d) Criação de condições de legibilidade e conforto para o uso da bicicleta, como por 

exemplo sinalética, mobiliário urbano, disponibilização de equipamento e suporte.  

Figura 50 - Ligação as freguesias, Fonte: 
Adaptado de CNG, 2014 
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Posteriormente, e reconhecendo-se o caracter mais periférico, turístico e paisagístico 

do percurso da linha férrea e entende-se a necessidade de estender a ciclovia até à cidade 

formando uma rede de percursos cicláveis para toda a área da cidade que permitam outros 

usos e aptidões e que sirvam os utilizadores nos seus percursos diários, casa-trabalho, 

casa-escola, promovendo sempre a intermodalidade entre os vários modos de deslocação, 

promovendo a ligações carro-autocarro-transportes públicos urbanos- bicicleta. 

Para o projeto desta rede (Fig. 51) foi utilizado um estudo anterior, adaptando as 

novas necessidades e seguindo os seguintes objetivos: 

- Incluir os principais eixos viários,  

- Integrar as zonas históricas, 

- Integrar as zonas verdes, 

- Potenciar os percursos existentes de parque 

- Facilitar a deslocação de bicicleta por toda a cidade (CMG 2014). 

Mapa com a rede ciclável, e as hierarquias propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tipologias da rede cicloviária (Fig. 52) foram pensadas da seguinte forma: 

- Sempre que possível incluir uma faixa própria para os ciclistas, preferencialmente 

junto ao passeio, quando não for possível, junto à estrada; 

- Sempre que possível face as preexistências, o traçado dos percursos deverá ter 2,5 

m quando integra vias e passeios existentes e 3 m quando integra vias criadas de raiz; 

- Prever sempre circuitos alterativos para os percursos com inclinação elevada; 

Figura 51 – Rede ciclável de Guimarães – Hierarquias, Fonte: Adaptado de CMG, 2015 
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- Nas zonas de velocidade reduzida, zonas trinta, devem ser proporcionadas as 

condições de segurança para que haja partilha do espaço em segurança entre os ciclistas 

e automobilistas,  

- Possibilitar a circulação em bicicleta por toda a cidade. 

Mapa com as tipologias da rede ciclável  

 

 

 

 

 

 

  

 

Análise SWOT da Proposta da Câmara  
A análise SWOT (Tabela 5) permite de uma forma organizada sintetizar os pontos 

fortes (Strengths), as oportunidades (Opportunities), as fraquezas (Weaknesses) e 

ameaças (Threats) encontradas durante a análise da área de estudo, com vista a criação 

de um corredor verde ciclável. O objetivo desta análise é responder a pergunta será a 

proposta da câmara municipal adequada? 

 
Tabela 5 - Análise SWOT 

Forças Fraquezas 

- o projeto beneficiará arruamentos como a 

Rua das Eiras, a Rua das Casas Novas, a 

Rua do Rebordo e o sistema de mobilidade 

da cidade em geral;  

- vai criar uma ligação entre a cidade e a 

ciclovia existente (ligando a Veiga de 

Creixomil a pista de cicloturismo de Mesão 

Frio); 

- existência de troços em espaços muito 

declivosos; 

- falta de conetividade a espaços verdes; 

- ausência de integração em um  corredor 

verde.  

 

 

 

Figura 52 – Rede ciclável de Guimarães – Tipologias, Fonte: Adaptado de CMG, 2015 
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- vai aproveitar a linha férrea existente; 

- facilitar a intermodalidade e o uso dos 

modos suaves de transporte e o desporto; 

- o município possui um uma população 

jovem (grupo maioritário entre os 25-64), 

mais favorável a andar de bicicleta; 

- o percurso proposto passa junto á vários 

equipamentos públicos já existentes, por 

sítios de valor patrimonial e por áreas 

florestais e agrícolas de interesse 

paisagístico. 

 

Oportunidades Ameaças 

- oportunidade resolver problemas de 

mobilidade e reestruturar o sistema de 

mobilidade; 

- oportunidade de criar novos espaços 

verdes e requalificar espaços verdes 

existentes; 

- possibilidade de reduzir a poluição 

atmosférica na cidade; 

- oportunidade para criar uma rede de 

corredores verdes cicláveis na cidade; 

- criação de novas oportunidades de 

negócios ligadas ao ciclismo; 

- potencial turístico da rede ciclável. 

- falta se adesão da população, dificuldade 

em mudar hábitos e comportamentos da 

população em geral; 

- clima chuvoso, principalmente nos meses 

mais frios; 

- a maior parte do concelho apresenta 

declives superiores a 7%; 

- dificuldade em gerir o crescente fluxo de 

automóveis e as suas necessidades com as 

necessidades dos ciclistas e peões;  

- dificuldades financeiras na execução do 

projeto. 

 

 

 

Depois da análise feita conclui-se que a proposta de rede ciclável da Câmara 

Municipal de Guimarães é apropriada á cidade e propícia á criação de um corredor 

verde, passando-se a inclui-la no estudo e nas futuras propostas. 
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IV.4. Análise dos espaços verdes urbanos associados a rede cicloviária 

existente 

Descrição das Tipologias 

A definição das tipologias utilizadas neste estudo baseia-se nas tipologias utilizadas 

nos estudos “Estrutura Verde Urbana Para a Freguesia de Valongo” e “Morfologia e 

Biodiversidade nos Espaços Verdes da Cidade do Porto”, Marques, Curado, Araújo e Silva, 

adequando as terminologias e definições á área de estudo em questão e a realidade do 

concelho de Guimarães. Assim, as tipologias definidas para o estudo dos espaços verdes 

foram:  

- Parques e Jardins; 

- Praças ajardinadas e inertes com importância cívica; 

- Jardins e Espaços Verdes Privados;  

- Espaços Verdes de Cultivo Agrícola; 

- Espaços Verdes de Associados a Equipamentos de Utilização Pública; 

- Espaços Verdes de Associados a Urbanizações; 

- Espaços Verdes de Enquadramento a Eixos de Circulação Principal; 

- Espaços Verdes de Enquadramento; 

- Espaços Incultos; 

- Espaços Urbanizáveis; 

- Ruas Arborizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta de Corredor Verde Ciclável da cidade de Guimarães 
 
 

84 
 

- Parques e jardins  

Nesta tipologia estão incluídos espaços verdes formais, desenhados e ordenados, 

com uma dimensão significativa e funções como recreio, lazer, conservação, 

enquadramento e onde o revestimento do solo é maioritariamente vegetal. São espaços de 

acesso público como o Parque da Cidade, o jardim do Castelo, o jardim do Carmo, o 

Parque das Quintãs, o jardim da Alameda Mariano Felgueiras, o Parque da Cidade 

Desportiva e o Parque das Hortas entre outros.  

 

 

 

Figura 53 - Parques e jardins, Castelo de Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, Parque das Quintãs  
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- Praças ajardinadas e inertes com importância cívica  

Nesta tipologia estão incluídas praças, ajardinadas e inertes com presença de 

vegetação, pequenos jardins e parques infantis. São espaços de menor dimensão, em 

relação a tipologia “Parques e jardins”, desenhados e ordenados, com equipamentos, 

funções de recreio, estadia, passagem e de utilização pública. São espaços como o Toural, 

o Jardim do largo da Republica do Brasil e a Praça da cidade de Igualada.  

 

 

 

Figura 54 - Praças ajardinadas e inertes com importância cívica, Jardim do Largo da República, 

Largo do Toural, Jardim do Largo da Condessa do Juncal, Plataforma das Artes e da Criatividade 
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- Jardins e espaços verdes privados  

Esta tipologia é constituída por espaços verdes privados como: jardins de habitações 

unifamiliares, plurifamiliares, quintas e espaços privados com relevância pública (Pousada 

de Santa Marinha). 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Jardins e Espaços Verdes Privados, Pousada de Sª Marinha da Costa e jardim privado,  
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- Espaços Verdes de Cultivo Agrícola  

Nesta tipologia estão incluídos espaços de cultivo agrícola ativos, espaços 

abandonados que evidenciem ter tido uma ocupação agrícola e espaços com potencial 

para as atividades agrícolas. Destaca-se a existência de uma área na Veiga de Creixomil 

classificada em RAN e REN.  

 

 

 

 

Figura 56 - Espaços Verdes de Cultivo Agrícola, Hortas Urbanas 
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- Espaços Verdes de Associados a Equipamentos de Utilização Pública  

Esta tipologia inclui espaços verdes associados a edifícios e equipamentos de uso 

público ou de acesso público como por exemplo o hospital, o estádio, o campus da 

Universidade do Minho, escolas, Câmaras Municipais, juntas de freguesia, Igrejas e 

cemitérios.  

 

 

 

Figura 57 - Espaços Verdes Associados a Equipamentos de Utilização Pública, Estádio do Vitoria, 

Universidade do Minho 
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- Espaços Verdes de Associados a Urbanizações  

Esta tipologia inclui espaços verdes associados a habitações multifamiliares como por 

exemplo prédios multifamiliares e bairros sociais. São normalmente espaços de 

enquadramento, podendo ter um equipamento de parque infantil.  

 

 

 

 

 

Figura 58 - Espaços Verdes de Associados a Urbanizações, Rua José Pinto rodrigues, Alameda Dr. 
Alfredo Pimenta  
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- Espaços Verdes de Enquadramento a Eixos de Circulação Principal  

Nesta tipologia estão incluídos espaços verdes associados a vias de circulação 

automóvel (nacionais, vias rápidas, auto-estradas) como: taludes e áreas verdes laterais, 

nós, rotundas, triângulos e faixas centrais.  

 

 

 

 

 

Figura 59 - Espaços Verdes de Enquadramento a Eixos de Circulação Principal, Rotunda da 
Universidade, Rua Alexandre Herculano 
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- Espaços Verdes de Enquadramento  

Nesta tipologia estão incluídos todos os espaços verdes não incluídos nas categorias 

anteriores, são áreas com alguma dimensão, com características florestais, localizados na 

encosta da Serra da Penha.  
 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Espaços Verdes de Enquadramento, Serra da Penha 
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- Espaços Urbanizáveis  

Nesta tipologia incluem-se os espaços urbanos não edificados, áreas loteadas por 

executar, áreas com loteamentos e urbanizações previstas, áreas industriais desativadas 

ou espaços localizados em área de expansão urbana.  

 

 

 

 

 

Figura 61 - Espaços Urbanizáveis, Rua da Ramada 
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- Espaços Incultos  

Nesta tipologia estão os espaços aparentemente abandonados, sem uso atual 

explícito, podendo ser públicos ou privados. São vulgarmente espaços no primeiro estágio 

de sucessão ecológica colonizados por vegetação autóctone ou exótica (Marques et al. 

2014).  

 

 

 

 

Figura 62 - Espaços Expectantes 
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- Ruas Arborizadas  

Nesta tipologia estão contempladas as vias de circulação (ruas, avenidas e alamedas) 

com um alinhamento ou pontuação arbórea em caldeira ou faixa contínua.  

Nesta tipologia indica-se as vias de circulação (ruas, avenidas e alamedas) onde é 

possível e desejável a existência de um estrato arbóreo em caldeira ou faixa verde 

contínua. 

Neste contexto interessa referir um trabalho existente: “Potenciar a biodiversidade 

urbana em Guimarães através de corredores verdes” (Cardoso 2014). Este trabalho estuda 

a biodiversidade, o potencial de conetividade e de habitat nos arruamentos de Guimarães, 

Figura 63 - Arruamentos arborizados, Adaptado de Cardoso 2014 
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obtendo o potencial de cada arruamento para constituir um corredor verde, baseado nestes 

dois fatores. O trabalho aponta os arruamentos pintados a verde como os com mais 

potencial, seguido dos pintados a amarelo com um potencial intermedio, e dos pintados a 

vermelho com um potencial mais baixo. Os alinhamentos cor de laranja não têm 

classificação. 

 

- Caracterização do espaço existente  

Nesta carta reúne-se a informação das cartas anteriores, permitindo comparar as 

manchas dos vários espaços verdes e estudar a forma como elas se distribuem e 

relacionam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Caracterização do espaço existente 
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- Estrutura Verde Principal e Secundária  

Nesta carta apresenta-se um estudo sobre a estrutura verde da cidade, onde se 

categoriza os espaços verdes em Estrutura Verde Principal ou Secundária. Para esta 

divisão foi usada uma tabela apresentada pela Arquiteta Paisagista M. Raposo Magalhães 

no livro “Espaços Verdes Urbanos. Adotando a sua definição e ajustando as suas 

indicações ao caso de Guimarães, a Estrutura verde Principal é constituída pelo parque da 

cidade, parques urbanos (Quintã), espaços verdes associados a equipamentos escolares e 

de saúde, as Hortas Urbanas, zonas de proteção e matas. A Estrutura Verde Secundária é 

constituída pelos espaços de recreio infantil, adultos e idosos e espaços de convívio como 

Praças (TOURAL), praças arborizadas, alamedas e pequenos jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 65 - Carta síntese Estrutura Verde Principal e Secundária 
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- Carta de Espaços Verdes Propostos  

Nesta carta são apresentadas um conjunto de intervenções propostas, que incidem 

essencialmente em 4 áreas, a criação de uma barreira de enquadramento á circular 

urbana, a intervenção num conjunto de potenciais espaços verdes, a execução de um 

plano de gestão para as áreas florestais da encosta da Penha e a arborização de 

arruamentos. 

 

A proposta para área verde de enquadramento a circular urbana apresenta várias 

vantagens, nomeadamente a constituição de uma barreira visual e acústica e a renovação 

do ar poluído pela atividade do carro na auto-estrada. 

Os espaços verdes a intervir são um conjunto de espaços permeáveis de uso e 

dimensão variável, podendo ser terrenos incultos, espaços intersticiais na malha urbana, 

ruinas. São espaços sem uso atual que podem ser usados para colmatar o verde contínuo 

na rede ciclável na cidade, com um baixo custo de implantação e manutenção. 

Os arruamentos a arborizar são arruamentos com características físicas que permitem 

a plantação de árvores em caldeira ou em faixa contínua, em muitos casos criando a 

ligação entre dois espaços verdes existentes. 

A requalificação destes espaços irá promover a ligação entre espaços verdes e facilitar 

a criação de corredores verdes. 

Figura 66 - Carta síntese espaços verdes propostos  
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IV.5. Síntese Geral 

Após a revisão de bibliografia, a revisão de casos de estudo e a análise da área de 

estudo é possível estabelecer um conjunto de orientações para a implantação de um 

corredor verde ciclável com sucesso.  

Assim, o corredor verde ciclável deve: 

- Quanto ao corredor verde: 

- Estar inserido na estrutura verde e/ou na estrutura verde urbana e na estrutura 

ecológica; 

- Ser contínuo, fazendo a ligação ás estruturas existentes e dinâmicos oferecendo 

variedade de equipamentos, funções e paisagens; 

- Interligar os espaços verdes principais e as linhas ou elementos de água naturais, 

quando os houver; 

- Promover a biodiversidade, através da criação de espaços verdes na cidade, da 

estratificação de vegetação, da diversidade de espécies de flora, valorizando as 

características sazonais da vegetação e da constituição de condições para o habitat de 

várias espécies da fauna local, como aves, répteis e pequenos mamíferos; 

- Incluir e preservar, sempre que existam os elementos de valor patrimonial, histórico, 

arquitetónico, ecológico e paisagístico como antigas linhas férreas, apeadeiros, pontes, 

museus, matas de interesse ecológico, percursos existentes interessantes, como caminhos 

vicinais, caminhos rurais e rotas turísticas. 

Quanto a rede ciclável: 

- Implicar a implementação de medidas de acalmia de trânsito e de coexistência como, 

zonas 30, iluminação e sinalização pública adequada; 

- Oferecer uma alternativa real aos meios de transporte automóveis; 

- Possibilitar as deslocações casa-escola, casa-trabalho, ida as compras e acesso a 

equipamentos de utilização pública, atravessando áreas rurais, urbanas, de comércios e 

serviços; 

 

Alem destes cuidados no planeamento do corredor verde ciclável, há outras medidas 

que se podem aplicar ao nível do município para favorecer o uso do corredor e um sistema 

de mobilidade mais amigo do ambiente como por exemplo: 

- Promover um uso mais racional e eficiente do carro, minimizar os conflitos entre os 

fluxos de tráfego, promover os sistemas de partilha de carro, car sharing network (p.exp.); 

- Racionalizar os fluxos de tráfego automóvel, de forma a beneficiar os utilizadores de 

transportes públicos e de modos de transporte suaves como as bicicletas; 
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- Acordos com os meios de transportes públicos de forma a possibilitar os transportes 

de bicicletas nos mesmos; 

- Envolvimento com os agentes exteriores ao planeamento e gestão municipal 

(Universidade, Escolas, Associações); 

- Legislação reguladora, tanto para os automobilistas como para os ciclistas, 

sinalização adequada e um código de boas práticas, disponíveis em várias plataformas, de 

forma a chegar a todo o tipo de utilizadores; 

- Incentivos (fiscais p.exp.), para a compra e uso de meios de transportes mais 

sustentáveis, como bicicletas, bicicletas elétricas, etc.; 

- Possibilidade de usar um sistema de partilha de bicicletas em locais onde se ache 

adequado (p.exp. parques e grandes áreas pedonais); 

- Sensibilizar e informar os agentes locais e a população em geral para as questões do 

ambiente e da mobilidade; 

- Divulgar a rede ciclável em várias plataformas. 

 

Quanto aos percursos cicláveis, estes devem ser adequados às características da via 

em questão, ser seguras e acessíveis para os peões e estar interligadas aos meios de 

transporte públicos de forma a promover a intermodalidade; 
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Capítulo V. Proposta 

Neste capítulo são apresentados as propostas resultado do estágio feito na Câmara 

Municipal de Guimarães. No primeiro subcapítulo apresenta-se a Rede de Corredores 

Verdes Ciclável e respetiva hierarquia. No segundo subcapítulo apresenta-se o Corredor 

Verde prioritário chamado: “Corredor Verde Ciclável da Cidade de Guimarães”, respetiva 

memória descritiva e programa. 

V.1. Rede de Corredores Verdes 

Proposta de rede de corredores verdes associados a rede ciclável  

A rede de Corredores Verdes, foi desenhada de forma a dar continuidade a ecopista 

de Fafe, utilizando a antiga linha ferroviária, a oferecer uma alternativa de qualidade aos 

ciclistas, que percorra a área urbana e constituía uma ligação entre os principais espaços 

verdes e equipamentos da área de estudo e de forma, incluindo a rede ciclável proposta 

pela CMG. 

Para possibilitar a colmatação desta rede de percursos recorre-se fundamentalmente 

as vias de circulação, onde se propõe a implementação de algumas alterações como:  

- Arborizar arruamentos utilizando espécies autóctones e adequadas ao tipo de via; 

- Converter arborizações de caldeira em arborizações em faixa verde continua; 

- Criar novos espaços verdes de recreio, lazer ou enquadramento, utilizando para isso 

os espaços verdes vazios na cidade como logradouros públicos e por vezes privados, 

Figura 67 - Proposta de rede de corredores verdes associados a rede ciclável 
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espaços urbanos degradados ou se utilização espaços gárgulas, florestais e agro-

florestais; 

- Alteração do perfil das vias de modo a incluir um percurso automóvel, um percurso 

pedonal e um percurso ciclável, com separação física, visual ou em espaço compartilhado 

desde que com as devidas medidas de segurança e acalmia de tráfego. 

 

Hierarquia dos corredores verdes  

Nesta carta faz-se a hierarquização da rede de corredores verdes em percursos.  

O primeiro e mais óbvio é o percurso entre a pista de cicloturismo de Fafe e as hortas 

urbanas (percurso a verde), na veiga de Creixomil. Este percurso deverá ser projetado de 

forma a responder aos requisitos de uma ecopista, tornando-se um uma via de 

comunicação autónoma reservada a deslocações não motorizadas, valorizando o meio 

ambiente e garantindo a segurança dos utentes independentemente das suas capacidades 

físicas, cumprindo para isso, condições para circulação pedonal, ciclável, para equitação, 

andar de pantins e outros modos de transporte não motorizados. Deve ter autonomia em 

relação as estradas, número reduzido de cruzamentos com estradas, deve ter um traçado 

continuo dos traçados, seleção de ligações nos percursos ou troços perdidos, pavimento 

adequado.  

 

 

Figura 68 - Hierarquização dos Corredores Verdes 
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Este percurso deve manter um caráter natural, deve sempre que possível colar-se as 

grandes manchas verdes, ser povoado com espécies arbóreas e arbustivas autóctones e 

nativas como por exemplo o carvalho-alvarinho (Quercus robur L.), azereiro (Prunus 

lusitanica L.), medronheiro (Arbutus unedo L.) e espécies arbustivas como a gilbardeira 

(Ruscus aculeatus L.) a urze (Erica cinerea L.), a queiroga (Erica umbellata L.), o tojo (Ulex 

europaeus L. e Ulex minor Roth.) e espécies de ulmeiros, amieiros, salgueiros e choupos 

quando atravesse zonas ribeirinhas. Com estas características este percurso será 

facilmente classificado um corredor verde. 

O percurso principal ou prioritário (a cor de laranja) faz a mesma ligação que o 

percurso anterior, passando pelo interior da cidade e oferecendo acesso a vários 

elementos verdes, culturais e sociais como o Parque da Cidade, o Parque das Hortas, o 

Jardim do Largo da República, a Alameda de Sª Dâmaso (Bosque), a Praça do Toural, a 

Plataforma das Artes e da Criatividade e o Jardim da Alameda Mariano Felgueiras (que faz 

a ligação entre Centro Comercial Guimarães Shopping e o hospital), as Hortas Urbanas e a 

Cidade Desportiva. 

Este percurso pretende apresentar um caráter mais urbano, implica a reestruturação 

dos perfis das ruas para acolherem uma pista/via ciclável ou a implementação de medidas 

que permitam a coexistência dos modos de transporte motorizados e não motorizados. 

Nestas vias devem ser usadas espécies arbóreas e arbustivas ornamentais, de acordo 

com a hierarquia do arruamento e o espaço disponível, preferindo sempre que possível a 

plantação em faixa verde continua. São exemplos de espécies a utilizar neste percurso, 

Liquidâmber (Liquidambar styraciflua), Áceres (Acer campestre, pseudoplatanus), Bétula 

(Betula celtibérica, alba), Carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e espécies arbustivas como 

Juniperus spp., Rhododendron ponticum. 

Os percursos secundários (a cor de rosa) construem um complemento e uma variante 

ao percurso principal. Fazendo a ligação a espaços importantes como o Monte Latito e do 

Paço dos Duques, ao polo da Universidade do Minho e ao Estádio do Afonso Henriques. 
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Rede de Corredores Verdes - Hierarquia
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V.2. “Corredor Verde Ciclável da Cidade de Guimarães ” 

 

Memória descritiva 

 

O Corredor Verde Ciclável da Cidade de Guimarães constitui um aliado na prevenção 

de fenómenos naturais como cheias e deslizamentos através do aumento de solo 

permeável; de efeito ilha de calor urbano através do aumento da renovação de ar; de 

vagas de calor através do aumento de espaços húmidos, sombras e é um aliado na 

melhoria da qualidade ambiental através da oferta de alternativas para usar os modos de 

transporte suaves, contribuindo para a melhoria do valor ecológico e paisagístico a cidade 

de Guimarães em geral. 

 

O percurso do corredor foi definido de forma a dar continuidade a ecopista existente, a 

ligar os principais equipamentos e espaços verdes como o Parque da Cidade, o Monte 

Latito, o Jardim do Carmo, o Parque das Hortas, o Jardim da Alameda Mariano Felgueiras, 

as Hortas Comunitárias e o parque da Cidade Desportiva. O percurso apresentado é o 

melhor percurso possível definido através da análise do lugar, passando pelas vias com 

mais componente verde (existente ou potencial), com mais espaço viário para alojar as 

futuras pistas e faixas cicláveis, com declives mais baixos para facilitar a utilização pelos 

peões e ciclistas. O corredor passa também pela central de camionagem e contempla uma 

Figura 69 - Corredor Verde Principal 
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ligação a estação de comboios, dois pontos de entrada na cidade importantes por 

representarem alternativas ao carro e onde se pode estabelecer pontos de aluguer e/ou 

estacionamento de bicicletas facilitando assim a intermodalidade com os transportes 

públicos. 

Este corredor verde ciclável apresenta uma função recreativa e cultural. Recreativa 

porque integra o espaço de recreio e lazer, constituindo uma alternativa as vias de 

circulação dos meios motorizados. Cultural porque contribui para a preservação do 

património histórico e cultural e para a conservação e valorização da qualidade estética da 

paisagem. Além das funções apresentadas o corredor verde promove a melhoria da 

qualidade ambiental e do ar através da oferta de alternativas para a deslocação de forma 

menos poluente; da promoção do uso dos meios de transporte públicos (através da 

intermodalidade) e da interligação e oferta de espaços verdes de recreio.  
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Programa específico 

 

 

- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 1: Parque da Cidade Desportiva 

 

O troço 1, é um percurso permeável pedonal de caráter mais rural, inserido no Parque 

da Cidade Desportiva onde os ciclistas e os peões deverão partilhar o espaço havendo 

para isso necessidade de implementar medidas de restrição de velocidade aos 

velocípedes. Em relação as intervenções necessárias neste espaço, são muito poucas, 

sendo apenas necessário intervenções para a sinalização, limpeza e manutenção do 

espaço. 

 

 

 

Figura 71- Troço 1: Parque da Cidade desportiva 

Figura 70 – Indicação de Unidade do Corredor verde Ciclável 
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- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 2: Rua das Eiras 

 

O troço 2 é paralelo á via automóvel, segregado na primeira parte fisicamente através 

de um desnível e de um alinhamento de árvores. Na segunda parte do troço é necessário 

intervir de forma a criar uma separação visual para os ciclistas e um alinhamento de 

árvores, se possível em faixa verde contínua deforma a criar conexão longitudinal.  

 

 

 

- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde e: Hortas Comunitárias  

 

O troço e está inserido nas Hortas Comunitárias de Guimarães, é um percurso 

permeável, inserido num meio natural utilizado por peões, devendo passar a ser partilhado 

com ciclistas. Aqui as intervenções passam pela colocação de sinalização dos troços 

partilhados e na indicação do percurso através de mapas.  

 

 

Figura 72 - Troço 2: Rua das Eiras 

Figura 73 – Troço e: Hortas Urbanas Comunitárias 
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- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 3: Rua Professor Abel Salazar 

 

A parte inicial do troço 3 atravessa uma área de caráter rural, onde a intervenção 

necessária passa pela colocação de sinalização indicativa da presença de ciclistas e da p 

indicação do percurso através de mapas. Na segunda parte do troço é necessário 

restruturar a via, criar uma separação visual para os ciclistas, fazer arborizações, criar 

novas áreas verdes e reformar os espaços verdes existentes. Este troço passa junto a 

central de camionagem, ponto estratégico para a colocação de um ponto de partilha de 

bicicletas. 

 

 

- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 4: Avenida Conde Margaride 

 

O troço 4 é constituído pela Avenida Conde Margaride, onde é possível usar uma das 

vias existentes para formar uma via partilhada com os ciclistas. Além disso é necessário 

densificar a presença de vegetação, aumentando a arborização e/ou alterando a plantação 

em caldeira para faixa verde. Este troço passa pela plataforma das artes. 

 

 

Figura 74 – Troço 3: Rua Professor Abel Salazar 

Figura 75 – Troço 4: Avenida Conde Margaride 
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- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 5: Rua Paio Calvão 

 

O troço 5 é constituído pela Rua Paio Calvão, que passa pelo Museu Martins 

Sarmento e pela praça do Toural. Este troço este inserido da proposta de zona 30, 

condição que facilita a partilha do espaço publico entre peões, ciclistas e automobilistas. 

Ao longo de todo o troço e principalmente na parte inicial é necessário aumentar a 

componente verde através da supressão de alguns lugares de estacionamento laterais. 

 

 

- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 6: Alameda de São Dâmaso 

 

O troço 6 (Fig.73) ocupa a Alameda de São Dâmaso e o Jardim do Largo da República 

do Brasil, nestes espaços a componente verde esta assegurada e bem desenvolvida é 

apenas necessário instalar as estruturas necessárias para a circulação segura dos 

ciclistas, acrescentando uma via ciclável com separação visual. 

 

 

 

 

Figura 68 - Troço 5: Rua Paio Calvão 

Figura 77 - Troço 6: Alameda de São Dâmaso 
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- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 7: Parque das Hortas 

 

O troço 7 ocupa a área recentemente recuperada, do Parque das Hortas e alguns 

potenciais espaços verdes. Neste troço seria necessário implementar uma via ciclável 

paralela a via automóvel expeto na área do parque em que os pões e os ciclistas poderiam 

partilhar o espaço. 

 

- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 8: Sardoal 

 

O troço 8 faz a ligação entre o Parque da Cidade e a Rua Padre António Caldas, 

passando pelo Parque da Cidade e pela Praça da Cidade de Igualada. O percurso ciclável 

faz-se através de uma via ciclável paralela á via automóvel excetuando no Parque da 

Cidade e na Praça onde o espaço deve ser partilhado com os peões. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Troço 7: Parque das Hortas 

Figura 79 - Troço 8: Sardoal 
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- Medidas a aplicar no percurso de Corredor Verde 9: Rua Padre António Caldas 

 

O troço 9 faz a ligação da ecopista existente á cidade através da Rua Padre António 

Caldas, para habilitar este espaço a prática do ciclismo é necessário criar uma via ciclável 

por vezes paralela a via automóvel e por vezes aproveitando pequenos espaços verdes 

junto a estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 - Troço 9: Rua Padre António Caldas 
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Capítulo VI. Conclusão  

O crescente nível de urbanização das cidades tem conduzido a um aumento dos 

problemas na mobilidade e no ambiente, o que por sua vez leva à necessidade de criar 

alternativas que possibilitem a continuidade e a qualidade de vida nas cidades. A 

consciência das pessoas em geral e dos planeadores para a importância da Estrutura 

Verde Urbana tem crescido nos últimos tempos, como se pode verificar através do 

aparecimento de legislação relacionada como por exemplo a Lei de Bases do Território e 

do Ambiente de 1999. O conceito de continuum naturale traduzido na prática na estrutura 

verde urbana e na estrutura ecológica constituem um papel importante para a estruturação 

e manutenção dos espaços verdes em especial nas áreas urbanas, apresentando várias 

vantagens como a manutenção das principais funções da paisagem natural, a manutenção 

da vida silvestre, do potencial genético, do equilíbrio ecológico, a proteção, conservação e 

valorização ambiental e paisagística dos espaços urbanos e rurais e a regulação climática 

e para a melhoria da qualidade do ar. 

Os corredores verdes inserem-se nesta estrutura como uma forma de ligação entre os 

espaços verdes, promovendo o verde contínuo e possibilitando a criação de vias de 

comunicação alternativas ao transporte motorizado. Além desta função ecológica, os 

corredores verdes são uma forma de promover o desporto ao ar livre e o turismo, podendo 

também constituir uma componente importante na preservação de património. 

A integração entre a rede de espaços verdes e a rede de transportes através da rede 

ciclável constitui uma mais-valia para ambos os sistemas, o percurso ciclável torna-se mais 

agradável quando se insere num espaço verde e o corredor ganha mais uma polivalência 

pois a bicicleta constitui uma opção não poluente e económica para trajetos urbanos de 

curta e média distância como os percursos para o trabalho, escola ou para lazer. Para o 

sucesso desta opção é importante encarar a rede de parques, jardins e praças como um 

instrumento de ordenamento do território, apoiar  a coexistência integração o e interligação 

entre o modos suaves de transporte, promover a redução do volume de tráfego e de 

velocidade e a adequada adaptação de cada troço, ao perfil mais adequado. 

 A rede ciclável de Guimarães foi estruturada de forma a abarcar toda a cidade, os 

principais equipamentos, espaços verdes e pontos de ligação a outros meios de transporte 

como a central de camionagem e a estação de comboio, é constituída por várias tipologias 

de percursos adequados ao espaço existente e está inserida numa estratégia de 

mobilidade e de ordenamento do território agindo como uma parte de um todo. Para 

proporcionar a ligação entre estes espaços é importante criar novas áreas verdes de 
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recreio e lazer utilizando para isso os espaços verdes incultos, degradados, logradouros 

entre outros.   

Respondendo ao objetivo principal desta dissertação conclui-se que a proposta de 

rede de corredores verdes cicláveis apresentada, constitui uma mais-valia não só para o 

bom funcionamento da rede cicloviária como para a cidade de Guimarães pois irá constituir 

um aliado na prevenção de fenómenos naturais como cheias, deslizamento de solos, efeito 

ilha de calor e auxiliar na renovação do ar, aumento o número de espaços húmidos, 

sombras, melhoria da qualidade ambiental em geral e do valor paisagístico da cidade.  

Conclui-se também a necessidade da implementação prioritária do corredor principal 

“Corredor Verde Ciclável da Cidade de Guimarães” para o bom funcionamento da Rede 

Ciclável pois este corredor dá continuidade a ecopista existente, oferece uma alternativa 

para a deslocação na cidade de forma menos poluente e apresenta a função recreativa e 

cultural ligando os principais equipamentos culturais (Plataforma das Artes e da 

Criatividade, Museu Martins Sarmento, Centro Cultural Vila Flor) e espaços verdes (Parque 

da Cidade, o Monte Latito, o Jardim do Carmo, o Parque das Hortas, o Jardim da Alameda 

Mariano Felgueiras, as Hortas comunitárias e o Parque da cidade desportiva).  
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 Anexos: 

 

- Anexo A: Extrato do PDM (Fig.39) 

- Anexo B: Traçado original da Ciclovia de Guimarães (Fig.49) 

- Anexo C: Traçado original da Ciclovia de Guimarães - Hierarquia (Fig.51) 

- Anexo D: Traçado inicial da Ciclovia de Guimarães – Tipologia (Fig.52) 

- Anexo E: Caracterização do espaço existente (Fig.64) 

- Anexo F: Carta de espaços verdes propostos (Fig.66) 
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