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resumo

Aprendizagem decorrente da experiência Projecto de Mobilidade Sustentável 
• Murtosa – um contexto favorável à utilização da bicicleta enquanto: modo de 

transporte culturalmente enraizado; factor alavancador de políticas territoriais 
de desenvolvimento;

• Oliveira de Frades – um contexto favorável à utilização da bicicleta do ponto 
de vista de lazer e de articulação com dinâmicas já instaladas

Dinâmicas na sequência do Projecto de Mobilidade Sustentável 
• 40 Projectos de Mobilidade Sustentável (
• Plataforma Nacional para a Mobilidade Ciclável

Oportunidade do encontro 
• Rede Ciclável Regional do Vouga e Dão 
• Estratégia de Promoção e dinamização do uso bicicleta na região Vouga e Dão



introdução

• A Mobilidade Ciclável está na Agenda do Dia (preço dos combustiveis, 
alterações climáticas, saúde, lazer) -> Pode ser positivo para a 
economia (local)? Como?

• O Planeamento da Mobilidade Ciclável é visto normalmente como o 
planeamento da infra-estrutura (ciclovias e parqueamento), muitas
vezes sem se relacionar com o desenvolvimento espacial;

• A Literatura existente é dedicada maioritariamente à dependência do 
automóvel e como a diminuir, com abordagens de engenharia de 
tráfego, medidas de mitigação e de desenho urbano; 

• E as áreas rurais? Estrutura económica débil, recursos naturais, 
culturais e cientificos, intervenções pontuais, fragmentadas

• Mobilidade Ciclável e Desenvolvimento Rural Sustentável: novo desafio



argumento

• Aplicar o conceito de mobilidade sustentável como um desafio para o 
desenvolvimento local (com destaque para as áreas rurais), para a 
valorização de recursos naturais, para sustentar a cultura e identidade
locais, promovendo meios de transporte amigos do ambiente (bicicleta) e 
explorar oportunidades económicas…

• “Opening minds (“building bridges”), instead of opening roads (“cycle 
paths”)” Danuta Hübner - Commissioner for Regional Policy 



método

PROCESSO DE 
CONSENSUALIZAÇÃO 



territórios

• No concelho da Murtosa a Bicicleta é
utilizada por cerca de 11% da
população nas suas deslocações casa-
trabalho/escola, contra 3% a nível
nacional;

• A bicicleta é utilizada sobretudo pela
população jovem e pela população
idosa;

• O concelho situa-se num território de 
orografia suave

• Este mesmo território caracteriza-se 
por uma elevada sensibilidade
ambiental (potencial turístico e de 
lazer)

• O município assume como objectivo a 
melhoria das condições para o uso da
bicicleta

•Oliveira de Frades dispõe de 
condições naturais – água/barragem, 
percursos pedestres, zonas naturais -
atractivas para o lazer e turismo
ciclável
•Dispõe de uma infra-estrutura
férrea desactivada– Linha do Vouga



Estimular o uso dos 
modos suaves

(pedonal e ciclável)
em segurança

Valorização da 
mobilidade 

ciclável como 
oportunidade

económica

objectivos



Dimensão 1
Actividades de 

Apoio e Prestação 
de Serviços à

Mobilidade Ciclável

Dimensão 2
Actividades de 

Dinamização da 
Mobilidade Ciclável

Dimensão 3
Actividades de 
Animação da 

Mobilidade Ciclável

Dimensão 4
Actividades de I&D 

ligados à
mobilidade ciclável

QUADRO INSTITUCIONAL DE APOIO À MOBILIDADE CICLÁVEL
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ESTACIONAMENTO

EQUIPAMENTOS DE 
APOIO

SERVIÇOS DE APOIO

CRIANÇAS E JOVENS

POPULAÇÃO ACTIVA E 
EMPRESAS

TURISTAS

FAMILIAS E OUTROS

ANIMAÇÃO

SERVIÇOS

INFORMAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

CERTIFICAÇÃO

INOVAÇÃO

NÍVEL NACIONAL, REGIONAL E LOCAL

quadro teórico de referência



Desenhar um 
novo Quadro 

Institucional de 
Apoio à

Mobilidade 
Ciclável

• Organização do 
município para 

apoiar a mobilidade 
ciclável

• Fórum Murtosa 
Ciclável

estratégia



Sistema cicloviário constituído por: Vias
cicláveis temáticas, Estacionamento, 
Equipamentos de apoio (cacifos/chuveiros)

Produção de um Documento Orientador: 
Tipologias e Pavimentos

propostas





Sequência

Rede Ciclável Regional do Vouga e Dão
Ecopista Dão e Vouga
Grandes Rotas Ciclisticas BTT

Estratégia de promoção e dinamização do uso bicicleta na região Vouga e Dão
(QREN + PTD – Programas Territoriais de Desenvolvimento / Contratualização)



conclusão

Mobilidade Ciclável como oportunidade para:

• Utilizar dinâmicas locais de uso da bicicleta para desenvolvimento
económico local;

• Estimular o empreendedorismo local/regional para desenvolver novos
serviços e produtos;

• Estimular as populações locais para o uso da bicicleta como forma de 
descoberta do seu território, apoiada por conhecimento científico e 
cultural;

• Incrementar o sentimento de pertença e reforçar a identidade;
• Criar relações com o mundo (redes de parceiros);
• Desenhar novas formas de reflectir estratégias de desenvolvimento local.
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