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I.TÍTULO 

1ª Ciclovia Escolar de Vizela 

 

II.RESUMO DA PROPOSTA 

Sabe-se que no contexto atual, a Saúde e o Ambiente são um dos fatores 

mais importantes para o bem-estar físico, social e psicológico do ser humano. 

Sabe-se também que a cidade de Vizela, habitada por muitos jovens, tem 

potencialidades para oferecer e mais alternativas que passam pelo 

desenvolvimento ambiental e educativo. Nesse sentido, pensou-se em 

aproveitar um espaço, aparentemente sem qualquer utilidade, e transforma-lo 

numa ciclovia/ecovia que ligasse um dos principais pontos de transporte 

público (Estação de comboios de Vizela) e três escolas de Vizela (Escola de 

Música, Escola Secundária de Vizela e Escola Básica 2,3 e Secundária de 

Infias). 

A construção da ciclovia escolar de Vizela, tem como principais objetivos, 

fomentar a saúde dos jovens, sendo uma motivação para a prática de 

desporto (ciclismo/caminhada/atletismo); Respeitar o Ambiente, incentivando 

os jovens a caminharem, a utilizarem mais os transportes públicos e a utilizar 

a bicicleta; e melhorar os espaços da cidade, tornando-os esteticamente mais 

equilibrados.  

 

II.DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES E FATORES DE INOVAÇÃO SOCIAL 

 

A nossa cidade é considerada para muitos, uma das cidades de elevada 

qualidade de vida pois apresenta um espaço verde invejável (o Parque 

Natural), um rio (Rio Vizela, afluente do Rio Ave), pontos essenciais de 

comércio, grandes áreas urbanas, pontos de transporte público, de educação 

e de lazer. No entanto, ainda existem áreas que podem ser aproveitadas e/ou 

desenvolvidas para a prática de desporto, especificamente mais próximas dos 

centros educativos. Num contexto mais ambiental e educativo, os jovens 

deverão dar exemplo ao deslocarem-se a pé, de bicicleta ou de transportes 

públicos, pelo que, estarão a contribuir para a redução das emissões de 

poluentes para a atmosfera e também para a sua saúde e bem-estar. 

Tendo em conta que, em termos geográficos, a estação de comboios de 

Vizela encontra-se próxima de três escolas da cidade, pensou-se em construir 

uma Ciclovia que ligasse a Estação à Escola de Música (fotografia A), depois 
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à Escola Secundária de Vizela (através da rua Joaquim da Costa Chicória) e 

seguidamente à Escola Básica e Secundária de Infias (através da avenida 

Padre Constantino Matos de Sá). A ligação da Escola Secundária de Vizela à 

Escola Básica e Secundária de Infias, pode ter como alternativa o seguimento 

junto à linha de comboio ou aproveitar o leito do ribeiro/regato paralelo à 

avenida Padre Constantino Matos de Sá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia A-Direção da1ª Ecovia Escolar de Vizela- Ligação entre a Estação de Comboios e a 

Escola de Música. 

 

Com esta construção, a Câmara contribuirá para motivar jovens e adultos 

para o desporto e consequentemente para melhorar o ambiente. 

É crescente a quantidade de habitantes da cidade a optarem pela caminhada 

ou pelo ciclismo. Também, tem havido um crescimento exponencial na 

utilização de ciclovias e ecovias a nível nacional. Assim, a utilização de 

ciclovia como meio alternativo à circulação, seria mais uma motivação. Com a 

recente inauguração da Avenida Padre Constantino Matos de Sá, tornou-se 

ainda mais notória a presença de grupos de pessoas a caminharem pelos 

passeios. Com a construção desta ciclovia, a Câmara ofereceria mais 

oportunidades e facilidades para a população alargar os seus trilhos.  

 



1ª Ciclovia escolar de Vizela 
Projeto no âmbito do Orçamento Participativo Jovem/2017 
 

V. PLANO DE ATIVIDADES 

 

1-Construção de um piso em terra batida/sintético para caminhada/bicicleta 

entre a Estação de Comboios de Vizela e a Escola de Música (tal como 

referenciado na fotografia A); 

2-Iluminação da ciclovia com LED’s; 

3-Desenhar linhas orientadoras no passeio entre a Escola de Música e a 

Escola Secundária de Vizela (nos casos em que não seja possível construir a 

ciclovia) (adaptação sobre o passeio do lado direito ou lado esquerdo) e 

Iluminação com LED’s; 

 

4-Continuação do desenho de linhas orientadoras entre a Escola Secundária 

de Vizela e a Rotunda da Escola Básica e Secundária de Infias. 

 

VI. VISIBILIDADE PÚBLICA E IMPACTO  

 

Com este projeto, pretende-se: 

 

-Dar utilidade a uma passagem superior sobre um viaduto que está, 

aparentemente, inutilizada; 

-Dar visibilidade ao jardim do nosso município (jardim em frente à Câmara 

Municipal de Vizela); 

-Aumentar o número de utilizadores de transportes públicos e de meios não 

poluentes (bicicleta e a pé), proporcionando uma melhoria na qualidade de 

vida dos vizelenses; 

-Incentivar a faixa etária mais jovem a seguir o exemplo de andar mais a pé, 

bicicleta e de transportes públicos e, de uma forma implícita, educar os pais e 

familiares adultos à utilização dos mesmos; 

-Ser um dos Municípios pioneiros a construir uma Ciclovia Escolar. 

 

 

VII. RECURSOS NECESSÁRIOS  

 

-Utilizar os meios materiais básicos da Câmara Municipal de Vizela, ficando 

ao critério da Câmara entre construir um caminho de terra batida ou um piso 

sintético. 
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VIII. ORÇAMENTO 

 

Variável, claramente abaixo dos 15 mil euros. Pois trata-se maioritariamente 

da reutilização de materiais/estruturas já existentes. 

 

IX. OUTROS ELEMENTOS QUE CONSIDERAREM PERTINENTES. 

 

-Uma vez que haverá excedentes monetários para este projeto, esses 

deverão ser direcionados para a realização de uma campanha de 

sensibilização da eliminação de dejetos animais das zonas verdes da nossa 

cidade. Além de ter um impacto visual negativo da nossa linda Terra, é um 

atentado à saúde pública e ambiental, sendo que a maior parte dos 

utilizadores desses espaços são crianças e adolescentes. A Câmara poderia 

também ser mais sensível a este problema e orientar os seus fiscais para 

fiscalizar e autuar os não cumpridores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


