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II. RESUMO DA PROPOSTA 

Como finalistas no Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho e com 

especialização em Planeamento e Infraestruturas de Transporte, sabemos que entre outros, 

há temas fundamentais a serem abordados aquando o planeamento de uma cidade: redes 

viárias, redes pedonais, ciclovias, medidas de acalmia de tráfego, transportes públicos e 

estacionamentos, interseções prioritárias e rotundas. 

Em consequência disso, no âmbito da Unidade Curricular de “Projeto e Construção de Vias 

Urbanas”, devido ao trabalho que apresentamos e também devido à nota que nos foi atribuída 

(18 valores em 20), decidimos que perante esta iniciativa e o seu orçamento, faria todo o 

sentido criar um projeto mais elaborado ainda e tendo em foco as ciclovias.  

É necessário perceber as ciclovias existentes e propor uma rede nova que não seja apenas de 

lazer, mas que seja ao mesmo tempo funcional. No nosso caso, iremos fazer a ligação de três 

pontos fundamentais da cidade, Estação de caminhos de ferro, Escola Secundária de Vizela e 

ainda Escola Básica e Secundária de Infias. Com esta parte do trabalho não só vamos aplicar o 

tema das ciclovias, como também as medidas de acalmia de tráfego. 

É importante referir que a nossa cidade é uma cidade Cittaslow, sendo que o nosso projeto 

foi revisto pela Professora Maria José Oliveira e Professora Valéria Pereira, responsáveis pelo 

Cittaslow Education, projeto que promove a consciencialização das crianças para o projeto 

Cittaslow, obtendo delas e da própria Escola Básica e Secundária de Infias uma nota positiva 

em relação ao nosso trabalho. 
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III. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES E FATORES DE INOVAÇÃO 

SOCIAL 

IV. OBJETIVOS E METAS 

Como percebemos ao longo da nossa especialização em Planeamento e Infraestruturas de 

Transporte do Mestrado Integrado em Engenharia Civil na Universidade do Minho, a rede de 

ciclovias é de facto um pormenor de elevada importância numa cidade, pois permite uma 

acessibilidade e mobilidade de maneira rápida, sustentável e segura para aqueles que a 

decidam utilizar. 

É importante que com o crescimento relativamente rápido das cidades, com o aumento da 

poluição sonora, atmosférica e das velocidades, se tomem medidas para minimizar esses 

fatores. As ciclovias são uma excelente medida para prevenir a propagação e aumento destes 

fatores. 

Sabemos que a União Europeia tem vindo a tomar medidas políticas e estratégias territoriais 

com vista a promover e incentivar a mobilidade sustentável, investindo até no 

desenvolvimento de ciclovias. 

O conceito de mobilidade sustentável pressupõe que os cidadãos, estando a viver em cidades, 

vilas ou aldeias, disponham de condições e escolhas de acessibilidade e mobilidade que lhes 

proporcionem deslocações seguras, confortáveis, com tempos aceitáveis, com custos 

acessíveis e implica ainda que a sua mobilidade seja efetuada com eficiência energética e 

reduzidos impactos ambientais. 

Com isto, percebemos que em meio urbano, para deslocações de curta distância, até 5 km, e 

assegurando as devidas condições de segurança e conforto, a bicicleta revela-se um meio de 

transporte com elevado potencial em alternativa ao veículo automóvel. Existem estudos que 

comprovam uma melhor eficiência que o veículo automóvel no tempo de deslocação, para 

distâncias iguais ou inferiores a 5 km em meio urbano, sobretudo se existirem situações de 

congestionamento. 

Para além disso, é um meio de transporte suave, silencioso, económico, relativamente 

acessível a toda a gente, não poluente e bom para a saúde. 

A interligação entre as formas de transporte e os seus efeitos ao nível da saúde é atualmente 

reconhecida como um domínio com potencialidades de exploração pelos profissionais quer 

da área do planeamento de transportes, quer da saúde (ONU). 

Os benefícios para o ambiente são óbvio e conhecidos, já para a saúde, sabemos que “a 

prática regular de exercício físico aumenta a expectativa de vida dos indivíduos; há estudos 

que apontam para um aumento de 60% da taxa de mortalidade, devido a ataques cardíacos, 

dos alunos que não praticavam qualquer tipo de exercício físico; indivíduos que andam 

regularmente de bicicleta apresentam uma menor propensão para desenvolver doenças 

cardiovasculares e apresentam um estado físico rejuvenescido e equivalente ao de uma 

pessoa até dez anos mais nova; outro estudo concluiu que aqueles que pedalam até 100 km 
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por semana desde a idade de 35 anos podem viver até mais dois anos e meio.” Hillman M. 

(1997) e Paffenbarger RS (1986) 

Umas das únicas medidas de mobilidade sustentável em Vizela passa por uma ciclovia de lazer, 

no Parque da Cidade, com cerca de 1000 metros. 

 

 

Figura 1 - Ciclovia existente (lazer) - Google Earth 

 

 

Figura 2 - Ciclovia existente (lazer) – PDM 
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V. VISIBILIDADE PÚBLICA E IMPACTO 

Começamos primeiramente por perceber quais os princípios estratégicos de 

dimensionamento de uma rede ciclista. 

Estes princípios assentam na: coerência e acessibilidade; minimização da extensão dos 

percursos; continuidade; atratividade e conforto e por fim a segurança. 

Com base nestes princípios, decidimos que a rede de ciclovias iria ligar três pontos 

importantes da cidade, Estação de caminhos de ferro, Escola Secundária de Vizela e ainda 

Escola Básica e Secundária de Infias. 

É importante salientar que esta escolha se baseou no facto de as crianças e adolescentes 

estarem mais predispostas a usarem a bicicleta como meio de transporte. Estas faixas etárias, 

vão crescer com a consciencialização de que a mobilidade sustentável é o futuro. Estes 

estudantes, serão futuramente adultos que cresceram a utilizar a bicicleta para se deslocar 

até à escola.  

Portugal é dos países da União Europeia onde menos se utiliza a bicicleta como modo de 

transporte. Em 2007 era o terceiro Estado Membro que menos utilizava a bicicleta. Em 2010, 

apesar da percentagem de deslocações em bicicleta ter aumentado (1,6%), Portugal continua 

a registar uma fraca utilização deste modo de transporte. 

Ainda, segundo a Federação Europeia de Ciclistas, Portugal está num dos últimos lugares de 

um ranking europeu que compara vários indicadores sobre o uso da bicicleta (dados de 2013), 

situando-se na 23.ª posição, juntamente com Espanha e abaixo apenas da Bulgária, Roménia 

e Malta. 

Poder dizer que a cidade de Vizela poderá ser uma das pioneiras neste investimento será 

realmente importante para esta cidade. Ainda mais quando existe um forte investimento por 

parte da União Europeia integrado no plano “PORTUGAL 2020”. 

O facto desta ciclovia ligar as escolas aos comboios, permite também que alunos de 

Guimarães, Covas, Nespereira, Pereirinhas e Cuca, tenham a possibilidade e meio de 

transporte seguro para estudarem em Vizela e trazerem a sua própria bicicleta no comboio, 

algo que tem sido largamente utilizado noutras cidades em Portugal e no resto da Europa. 
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VI. PLANO DE ATIVIDADES 

Proposta de ciclovia – inserção no mapa 

 

 

Figura 3 - Ciclovia no Google Earth (vias a vermelho e azul) 

 

 

Figura 4 - Local de implementação da ciclovia – PDM 
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Figura 5 - Perfil de elevação da ciclovia 

 

Pela figura 5, percebemos que a ciclovia apresenta um total de 2,6 km com um sentido de 

circulação da esquerda para a direita (troço azul) e direita para a esquerda (troço vermelho), 

o troço a meio terá o sentido cima-baixo. Este comprimento deve-se ao facto de ter havido 

uma tentativa de minimizar os declives, sendo que o declive médio é de aproximadamente 

4%.  

Também pela figura 5, percebemos que o declive máximo está entre 15 e 23%, o que está 

manifestamente errado, uma vez que a estrada de maior declive tem um comprimento de 180 

m com um desnível de 10 m, o que significa que tem 5,6% de inclinação, tal como verificamos 

na figura seguinte.  

 

 

Figura 6 - Estrada de maior declive 
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Apesar de ter um comprimento não muito recomendável para esta inclinação, não haveria 

outra hipótese de conseguir ligar a ciclovia de forma a criar um sentido de circulação, se não 

utilizássemos esta estrada. Contudo, o sentido desta via é descendente, o que não permitirá 

subidas exageradas. 

Nas figuras 3 e 5, percebemos que há um troço da rede de ciclovia que se apresenta a azul, 

este troço trata-se da Rua do Bacelo e da Rua das Veigas. O facto de estarem a azul significa 

que este troço passará de dois para um sentido, sendo que este sentido se fará da esquerda 

para a direita da figura (Rua das Veigas para Rua do Bacelo). 

Esta alteração tem como motivos principais: o facto de apresentar apenas 5,5 metros de 

largura (figura 7), não apresentar passeios e pelo facto de na hora de ponta apresentar não só 

elevado números de veículos ligeiros como também crianças e adolescentes que saem de 

ambas as escolas. Nestas faixas etárias, as regras não só são desconhecidas como também 

muitas vezes incumpridas mesmo havendo esse conhecimento sobre as mesmas. 

 

 

Figura 7 - Largura da Rua do Bacelo 

 

Neste sentido, podemos diariamente reparar que nesta rua, em 5,5 metros é habitual passar 

simultaneamente um carro em cada sentido e ainda crianças em ambos os sentidos. Ao todo, 

teríamos de ter 0,6 m para cada pessoa em cada lado da estrada, e ainda cerca de 3 m por 

cada carro, o que nos daria 7,2 m, no mínimo. 

Na impossibilidade de aumentarmos a largura da via e pela colocação da ciclovia, a estrada 

passará então a ter o sentido único já referido com 3 m de largura, uma ciclovia de 1,5 m e 

um passeio de 1 metro.  

  



12 
 

Com esta alteração, os peões passarão apenas a circular no passeio, teremos uma largura 

razoável para os veículos ligeiros e uma largura suficiente para as bicicletas, uma vez que 

apenas temos um sentido de circulação. Poderíamos descer este valor até um mínimo de 1 

metro, sendo esta a largura mínima que um ciclista em movimento necessita para circular, 

mas não é aconselhável.  

De seguida apresentamos a proposta de alteração em imagem: 

 

 

Figura 8 - Antes e depois da Rua do Bacelo 

 

Nas vias em que continuaremos com os dois sentidos (vias a vermelho na figura 3 e 5) os 

passeios já existem apresentam boas condições e uma boa largura, as vias apresentam 

larguras suficientes, poremos então apenas uma ciclovia de 1,5 m, passando as duas vias de 

um total de 7,5 m para 6 m. Esta medida irá ao mesmo tempo que introduz uma ciclovia, criar 

uma medida de acalmia de tráfego pela redução das larguras das vias. 
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Figura 9 - Antes e depois das restantes vias 

 

 

Figura 10 - Ligação à estação de caminhos de ferro - Antes e depois 

 

Uma proposta final, seria fazer uma ligação entre toda esta rede de ciclovias anteriormente 

apresentada com a rede de ciclovia de lazer existente no Parque da Cidade de Vizela.  

De seguida são apresentadas duas imagens que ilustram e sugerem essa ligação (cor verde).  

Importa referir que esta questão não foi devidamente estudada em termos de orçamento, 

apesar de que, em termos de inclinações e larguras, estamos em condições de dizer que é 

uma proposta perfeitamente viável. 
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Figura 11 - Ligação da ciclovia de lazer à proposta pelo grupo (pela Rua Dr. Abílio Torres) 

 

 

Figura 12 - Ligação da ciclovia de lazer à proposta pelo grupo (pelo Fórum e GNR) 

 

A proposta na figura 11, tem o inconveniente de passar pela Rua Doutor Abílio Torres e obrigar 

à exclusão do estacionamento. Essa exclusão nunca seria bem aceite pelo comércio e para 

além disso, esta é uma via muito movimentada. 

Assim, na figura 12, apresentamos uma proposta muito mais viável e até recomendável, 

criando essa interação entre a ciclovia de lazer existente desde 2012 e a ciclovia escolar. 

Ao todo, só a ciclovia a vermelho apresenta 2600 m.  

Importa referir que onde se vê passeio será apenas uma via pedonal, visto que o passeio 

ultrapassaria o orçamento. 
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VII. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Ao longo da realização deste projeto, tentou-se sempre de forma concisa abordar os 

diferentes conteúdos lecionados durante as aulas, de maneira a que as intervenções 

efetuadas na cidade sejam as mais corretas possíveis.  

Para o nosso projeto é necessário: 

- Tinta para marcação rodoviária: de modo a delinear a ciclovia e ainda a via pedonal. A tinta 

servirá também para outras marcações como o símbolo da bicicleta, e sentido de circulação; 

 

Figura 13 – Imagem ilustrativa 

- Olhos de gatos: para identificação da ciclovia; 

 

Figura 14 – Imagem ilustrativa 

 

- Sinalização rodoviária vertical; 

 

Figura 15 – Imagem ilustrativa 
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- Suporte bicicletas: fixação das bicicletas na chegada ao destino; 

 

Figura 16 – Imagem ilustrativa 

 

- Mão-de-obra: Foram enviados pedidos de orçamento de mão de obra e maquinaria, apesar 

de que não obtivemos qualquer resposta. Contudo, como a Câmara tem os meios necessários 

(recursos humanos) para execução do projeto, este parâmetro não apresenta qualquer custo. 

Não sabendo se a Câmara tem as máquinas necessárias à pintura, teria de se fazer um aluguer, 

algo que ainda assim acreditamos que não ultrapasse o orçamento de 15000 €. 

 

VIII. ORÇAMENTO 

 

O custo do projeto fica por aproximadamente 6000 € (SEM IVA). 

Todos os documentos necessários ao orçamento estão em anexo. 

MEDIÇÕES

Pintura Rodoviaria Rendimento (m^2/litro)

6

1 - Delineação da ciclovia m 2600 0,1 260 260 0,9 € 238,333333 Preço por 20 litros

110 €

2 - Delineação da via pedonal m 2600 0,1 260 260 0,9 € 238,333333

Preço por litro (à unidade)

3 - Marcação de sentidos m^2 _ _ 13 13 0,9 € 11,9166667 5,5 €

4 - Símbolo da Ciclovia no pavimento m^2 _ _ 13 13 0,9 € 11,9166667 Preço por m^2

546 SEM IVA       500,50 € 0,9 €

Suporte de solo bicicletas

1 - Suporte de solo 5 bicicletas _ _ _ _ 10 40,64 € 406,42 €

10 SEM IVA       406,42 € 

Olhos de Gato

1 Compra dos olhos de gato _ _ _ _ 2600 1,54

2600 SEM IVA    4 004,00 € 

Sinalizaçao Vertical

SINAL SINALUX 

P9243
1 - Sinalização A17 _ _ _ _ 9 22,06 198,54

SINAL SINALUX 

P9101
2 - Sinalização D7a _ _ _ _ 9 19,84 178,56

SINAL SINALUX 

P9119
3 - Sinalização D13a _ _ _ _ 9 19,84 178,56

SINAL SINALUX 

P9105
4 - Sinalização D7e _ _ _ _ 9 19,84 178,56

SINAL SINALUX 

P9124
5 - Sinalização D13e _ _ _ _ 9 19,84 178,56

45 SEM IVA       912,78 € 

Mão de Obra 

Pintura

Fixaçao dos olhos de gato

Fixaçao da sinalização vertical 

   5 823,70 € 

SEM IVA

DECATHLON

10310411

[PUB090R1016]     

OLHO DE GATO BI 

PRISMÁTICO 

REFLECTORES 

BIDIRECIONAIS , 

MEDIDAS 10X10

Ref: : 8357648

FOC (FERNANDO 

OLIVEIRA DE 

CARVALHO)

PUBLIPROTEGE

GLIESE STORE 

(SINALUX)

Custo Total

A tratar pela Câmara de Vizela
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IX. REFERÊNCIAS 

Manual do Planeamento De Acessibilidades e Transportes; 

Apontamentos teóricos da unidade curricular de Engenharia de Tráfego; 

AUSTROADS: “Guide to the Traffic Engineering Practice”, part 13, Sydney, Austrália, 1995; 

TRB: “Highway Capacity Manual”. Special Report 209, part IV capítulo 13 – Pedestrians. 3.ª 

Edição, 1994, Washington, D. C., 1994; 

Slides teóricos e material de apoio da unidade curricular de Projeto e Construção de Vias 

Urbanas; 

Departamento de Sistemas de Informação Geográfica da Câmara de Vizela; 

Cittaslow Education. 

 

 

X. ANEXOS 

ANEXO I – ORÇAMENTO TINTA - FOC 

ANEXO II – FICHA TÉCNICA TINTA - FOC 

ANEXO III – ORÇAMENTO OLHOS DE GATO - PUBLIPROTEGE 

ANEXO IV – ORÇAMENTO SINALIZAÇÃO VERTICAL - SINALUX  

ANEXO V – ORÇAMENTO SUPORTE DE BICILETAS - DECATHLON 

ANEXO VI – ORÇAMENTO TOTAL 
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ANEXO I – ORÇAMENTO TINTA - FOC 
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ANEXO II – FICHA TÉCNICA TINTA - FOC 
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ANEXO III – ORÇAMENTO OLHOS DE GATO - PUBLIPROTEGE 
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ANEXO IV – ORÇAMENTO SINALIZAÇÃO VERTICAL - SINALUX  
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ANEXO VI – ORÇAMENTO SUPORTE BICILETAS - DECATHLON 
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ANEXO VI – ORÇAMENTO TOTAL 

 

MEDIÇÕES

Pintura Rodoviaria Rendimento (m^2/litro)

6

1 - Delineação da ciclovia m 2600 0,1 260 260 0,9 € 238,333333 Preço por 20 litros

110 €

2 - Delineação da via pedonal m 2600 0,1 260 260 0,9 € 238,333333

Preço por litro (à unidade)

3 - Marcação de sentidos m^2 _ _ 13 13 0,9 € 11,9166667 5,5 €

4 - Símbolo da Ciclovia no pavimento m^2 _ _ 13 13 0,9 € 11,9166667 Preço por m^2

546 SEM IVA       500,50 € 0,9 €

Suporte de solo bicicletas

1 - Suporte de solo 5 bicicletas _ _ _ _ 10 40,64 € 406,42 €

10 SEM IVA       406,42 € 

Olhos de Gato

1 Compra dos olhos de gato _ _ _ _ 2600 1,54

2600 SEM IVA    4 004,00 € 

Sinalizaçao Vertical

SINAL SINALUX 

P9243
1 - Sinalização A17 _ _ _ _ 9 22,06 198,54

SINAL SINALUX 

P9101
2 - Sinalização D7a _ _ _ _ 9 19,84 178,56

SINAL SINALUX 

P9119
3 - Sinalização D13a _ _ _ _ 9 19,84 178,56

SINAL SINALUX 

P9105
4 - Sinalização D7e _ _ _ _ 9 19,84 178,56

SINAL SINALUX 

P9124
5 - Sinalização D13e _ _ _ _ 9 19,84 178,56

45 SEM IVA       912,78 € 

Mão de Obra 

Pintura

Fixaçao dos olhos de gato

Fixaçao da sinalização vertical 

   5 823,70 € 

SEM IVA

DECATHLON

10310411

[PUB090R1016]     

OLHO DE GATO BI 

PRISMÁTICO 

REFLECTORES 

BIDIRECIONAIS , 

MEDIDAS 10X10

Ref: : 8357648

FOC (FERNANDO 

OLIVEIRA DE 

CARVALHO)

PUBLIPROTEGE

GLIESE STORE 

(SINALUX)

Custo Total

A tratar pela Câmara de Vizela


