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Semana da Mobilidade

Razões para a utilização da bicicleta
como modo de transporte
A utilização da bicicleta como
forma de deslocação quoti-
diana em meio urbano traz
enormes benefícios para o in-
divíduo e para a sociedade. Fi-
cam aqui 7 razões para que a
utilize e para que se fomente
e criem condições que propi-
ciem essa utilização:

1 - Poupança
São necessários quatro me-

ses de salário médio líquido
de um português, cerca de
800€, para pagar as despesas
totais do automóvel ao longo
de um ano (desvalorização do
veículo, combustível, revisões,
reparações, seguro, porta-
gens, parqueamento, etc.).
Utilizando a bicicleta para se
deslocar no dia-a-dia pode
poupar grande parte destes
custos.

2 - Saúde
Ao utilizar a bicicleta como

modo quotidiano de trans-
porte está a fazer exercício fí-
sico moderado e regular, re-
comendado pelos médicos,
com comprovados benefícios
para a sua saúde física e men-
tal.

3 - Poluição
Os meios de transporte mo-

torizados são responsáveis
por um terço das emissões de
gases poluentes, que, junta-
mente com a sua poluição so-
nora, são nefastos para o ser
humano particularmente em
meios urbanos. A bicicleta não
emite qualquer poluente e

produz níveis de ruído consi-
deravelmente inferiores, con-
tribuindo para cidades mais
agradáveis e saudáveis para
todos.

4 - Espaço público
O espaço destinado ao es-

tacionamento de um automó-
vel é suficiente para 10 bici-
cletas, requerendo esta tam-
bém muito menor espaço de
vias rodoviárias, podendo esse
espaço e custos associados
ser dirigidos para fins de lazer
como parques públicos, par-
ques infantis, esplanadas, pas-
seios mais largos, etc.

5 - Economia

O aumento da utilização da
bicicleta traz grandes benefí-
cios económicos: menores
custos com construção e ma-
nutenção de infraestruturas,
redução da dependência e im-
portações energéticas, redu-
ção de custos de congestio-
namentos e com sinistrali-
dade rodoviária, redução de
custos para o sistema público
de saúde, vantagens para o
comércio local, aumento do
bem-estar pessoal e conse-
quente aumento da produti-
vidade, maior capacidade de
cidades mais agradáveis atraí-
rem pessoas e investimento.

6 - Segurança

Medidas que criem melho-
res condições para a utilização
da bicicleta contribuem tam-
bém para o aumento da se-
gurança rodoviária. E, de ex-
periências de vários países eu-
ropeus, quanto mais pessoas
se deslocarem mais frequen-
temente em bicicleta, maior
se torna a segurança de cada
utilizador. Para além disso, a
mobilidade activa (a pé e em
bicicleta), em que existe con-
tacto entre as pessoas e entre
estas e o meio que as rodeia,
contribui para cidades mais
seguras.

7- Social
Ao contrário das desloca-

ções em automóvel, a bicicleta
proporciona a interacção en-
tre pessoas e o contacto com
o meio que nos rodeia. Per-
mite que conheçamos e nos
orientemos muito melhor na
nossa cidade, que possamos
facilmente parar em qualquer
loja ou café no nosso percurso
ou fazer um pequeno desvio
para lá chegar. A bicicleta con-
tribui, desse modo, para a hu-
manização das cidades e para
a existência de comunidades
mais próximas, coesas e for-
tes. |

Mobilidade humana em bicicleta

Amobilidade em bicicleta partilha
uma série de vantagens com outras
formas de mobilidade sustentável,
como os transportes colectivos, no-

meadamente no que se refere a despesas com
infra-estruturas viárias, custos externos para
a sociedade e ocupação do espaço público
consideravelmente inferiores aos necessários
e associados à utilização do automóvel parti-
cular. A mobilidade activa (a pé e em bicicleta)
contribui adicionalmente para a redução de
uma das grandes causas de problemas de
saúde dos séc. 20 e 21, o sedentarismo da po-
pulação. Juntamente com a mobilidade pedo-
nal, a mobilidade em bicicleta contribui para
humanizar as cidades, para as tornar mais agra-
dáveis e consequentemente mais capazes de

atrair pessoas e investimento, para melhorar
a qualidade de vida dos seus habitantes. Facil-
mente conseguimos recordar, de viagens que
fizemos, de vídeos e imagens que vimos, como
são apelativos os centros urbanos de cidades
que apostam nestas formas de mobilidade e
no desenho do espaço público que as fomen-
tam.

Cerca de metade das deslocações feitas em
carro nas cidades europeias são inferiores a 5
km, uma distância possível de se percorrer fa-
cilmente em bicicleta num curto espaço de
tempo. Aliás, em termos de tempo porta-a-
porta, tão ou mais rapidamente que de carro.

Assim, quando o assunto da mobilidade ur-
bana inteligente e sustentável é abordado, a
bicicleta como opção de transporte tem na-
turalmente lugar de destaque. Mas para que
mais pessoas utilizem a bicicleta mais frequen-
temente é necessário que existam condições
de conforto e segurança, em especial para no-
vos utilizadores: parqueamento adequado em
quantidade e funcionalidade, percursos segu-
ros contínuos e em rede, redefinição do sis-
tema viário que proteja e privilegie os utentes
vulneráveis. Estas medidas, muitas vezes sim-
ples e de baixo custo, e quase sempre impli-

cando redução de despesas públicas totais nos
sistemas de mobilidade, devem ser pensadas
globalmente e não apenas como soluções pon-
tuais, e ser debatidas aberta e publicamente
para que vão ao encontro das necessidades e
expectativas de a quem se dirigem, os cida-
dãos.

Por toda a Europa se verifica que cidades
que pretendem adaptar-se aos novos tempos
apostam na mobilidade em bicicleta, na pedo-
nalização do espaço público e na redução do
volume e velocidade do tráfego automóvel em

meios urbanos. Acontece assim há quase meio
século no norte da Europa. Mas exemplos des-
tes chegam-nos de cada vez mais perto. Em
Espanha cidades como São Sebastião, Vitória,
Sevilha e Pontevedra enveredaram por estas
opções há alguns anos. Em Lisboa estão a fa-
zer-se coisas muito interessantes. O município
de Braga tem por objectivo multiplicar por
vinte a taxa de utilização diária de bicicleta de
0.5% para 10% em 2025.

E cá, vamos fazer de Aveiro uma cidade para
as pessoas? Ou vamos esperar vinte anos para
nos lamentarmos de que quando tivemos a
oportunidade e o contexto propícios o podía-
mos ter feito, mas não o fizemos? A resposta
também é sua. |

Rui Igreja

(...) quando o assunto da 
mobilidade urbana inteligente
e sustentável é abordado,
a bicicleta como opção de
transporte tem naturalmente
lugar de destaque
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