Sugestões para incentivar o uso da bicicleta em Aveiro
para reduzir a propagação do COVID-19
A Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, vivendo a
situação atual e estando atenta ao que se passa no mundo, reuniu um conjunto
de boas práticas que estão a ser aplicadas um pouco por todo o mundo. Estas
promovem a utilização da bicicleta como forma de reduzir o risco de
propagação do SARS-COV-2, como aliás recomenda a Organização Mundial
da Saúde.
Neste sentido vimos por este meio partilhar e sugerir a aplicação de um
conjunto de medidas, passíveis de serem executadas no Município de Aveiro,
demonstrando uma verdadeira preocupação e proatividade na contenção da
propagação deste vírus. Serão enumerados alguns pontos que consideramos
mais urgentes e aplicáveis ao nosso caso específico da cidade.
Advertimos igualmente para o Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020 Apoio a Ações de Curto e Médio Prazo para Melhoria da Capacitação e do
Sistema de Transportes1 coordenado pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos
Transportes e que através da qual é possível apresentar uma candidatura no
valor máximo de 25.000,00€ e até 75% de comparticipação, para várias
tipologias aqui apresentadas.

1. Ciclovias instantâneas
No seguimento do que atrás descrevemos, as ciclovias instantâneas são uma
forma rápida de resolver um problema de falta de infraestrutura segura no
nosso município ao mesmo tempo que permite testar a sua eficácia para um
futuro a médio prazo. Permite aumentar a segurança do utilizador, como aliás
se verificou, que quando uma cidade reduz de forma significativa o uso do
automóvel abre espaço para que a utilização da bicicleta aumente pois
transmite maior segurança ao utilizador.
É uma medida simples e que pretende transformar vias dedicadas ao
automóvel, para a utilização exclusiva de bicicletas. Esta medida é umas das
que está a ser usada em várias cidades como Pamplona (Figura 1), Berlim
(Figura 2), Nova Iorque (Figura 3), Barcelona, Paris, Bogotá, Lisboa entre
outras.
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http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Documents/2020/Noticia%20-%20FundoTransportes-Aviso2-2020/2%C2%BA%20Aviso%202020%20%20APOIO%20A%20A%C3%87%C3%95ES%20DE%20CURTO%20E%20M%C3%89DIO%20PRAZO%20%20pub%2022%20MAI%202020.pdf

Figura 1 – Plano de Pamplona [Diario Navara, 2020]

Figura 2 – Ciclovia instantânea em Berlim [berlim.de, 2020]
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Figura 3 – Ciclovia instantânea em Nova Iorque [StreetBlogNYC, 2020]
Para a cidade de Aveiro, propomos um conjunto de quatro percursos. Em
primeiro, a criação de uma ciclovia instantânea que parta do extremo da cidade
(Estação da CP), passando pela rotunda de Santa Joana, seguindo para a
Avenida 25 de Abril (ligando as escolas secundárias José Estevão e Mário
Sacramento) e terminando na Universidade de Aveiro. Esta proposta (Figura 4)
coincide parcialmente com o percurso de um dos comboios escolares de
bicicletas já existente na cidade Cicloexpresso João Afonso, que já por várias
vezes nos últimos meses pré-COVID identificou pontos críticos e até mesmo
assistido a acidentes nesta via partilhada por automóveis. É uma das vias mais
frequentadas por utilizadores de bicicleta e com graves problemas de
segurança na nossa cidade.
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Figura 4 - Percurso da ciclovia espontânea 1
Em segundo, uma ligação entre a Rotunda do Hospital, passando Avenida
Santa Joana e descendo para a Avenida Doutor Lourenço Peixinho.
Aproveitando a existência de uma “proto-ciclovia”, esta rota (Figura 5) servirá
para criar um anel de circulação em conjunto com próxima proposta.

Figura 5 - Percurso da ciclovia espontânea 2
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Em terceiro, a criação de uma ciclovia instantânea na Avenida Dr. Lourenço
Peixinho, reduzindo-a assim para uma via em cada sentido para os modos
suaves e outra para o tráfego motorizado (Figura 6). Esta medida permite de
forma rápida, um forte desincentivo ao uso do automóvel no centro urbano,
bem como a criação de uma alternativa eficaz para quem faz este trajeto de
autocarro e que por agora verá o número de lugares permitido nos transportes
públicos bastante reduzido. Assim teremos um anel de circulação, unindo os
extremos da cidade e a centralidade que origina um maior número de fluxos, a
Universidade Aveiro.

Figura 6 - Percurso da ciclovia espontânea 3
Em quarto, devido à sua importância como ponto de entrada na cidade das
zonas periféricas de Aradas e São Bernardo, assim como a presença de
comércio, a Rua Mário Sacramento deveria receber o mesmo tratamento. Pode
ser visto na Figura 7.
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Figura 7 - Percurso da ciclovia espontânea 4: Avenida Mário Sacramento
No momento em que estamos a viver, mais do que nunca, esta seria uma
excelente iniciativa da autarquia se pudesse ser dada prioridade à bicicleta,
incluindo a promoção do seu uso pela nova rede de ciclovias instantâneas, em
que o seu conjunto pode ser visto na Figura 8.

Figura 8 - Conjunto das ciclovias instantâneas propostas
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2. Parqueamentos de bicicletas
Esta é uma das medidas, já proposta anteriormente pela Ciclaveiro, que é
reforçada numa altura em que se assistirá a um aumento de utilizadores.
Sugerimos desta forma que sejam instalados novos parqueamentos, corretos e
seguros e bem sinalizados, para bicicletas na cidade, nomeadamente junto a
comércio, serviços, escolas e outros. Esta é uma medida urgente tendo em
vista este aumento de utilizadores esperado e tendo em consideração que a
rede previamente instalada pelo município se encontra já largamente
degradada devido ao abalroamento automóvel. Poderão rever as nossas
sugestões na proposta anteriormente enviada.

3. Abertura de ruas/zonas
De modo a promover o distanciamento social é sugerido aplicar a abertura de
ruas, proibindo o trânsito motorizado, caso se verifique que existam situações
onde esta medida possa trazer benefícios. Outra dimensão que poderá ser
aplicada, de modo a estimular o comércio local e a proporcionar um aumento
de pessoas de forma segura ao libertar espaço, é a abertura às pessoas, aos
fins de semana, de certas zonas da cidade, encerrando o tráfego automóvel,
como por exemplo o Rossio (Figura 9), a Avenida Dr. Lourenço Peixinho ou
a Avenida Mário Sacramento.

Figura 9 - Rossio encerrado ao trânsito [Facebook, 2019]
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4. Campanha pública para recomendar a utilização da bicicleta
Como forma de incentivar a utilização da bicicleta deverá ser transmitida, por
parte da Câmara Municipal de Aveiro, uma comunicação concertada a vários
níveis, estimulando a população para a utilização da bicicleta e reforçando o
papel preponderante da mesma como meio de transporte nesta fase de
desconfinamento, como aliás tem sido reforçada pela OMS (Figura 10). Serão
apresentadas as medidas que foram consideradas convenientes pela autarquia
e dadas explicações sobre as mudanças temporárias que estão a ocorrer.

Figura 10 – Comunicação da OMS [OMS, 2020]

5. Aquisição de bicicletas e incentivo ao seu uso pelos
funcionários municipais
Uma outra medida pertinente, sobretudo pela urgência do momento, é a
adoção da bicicleta como forma preferencial para as deslocações dos
funcionários municipais, nas suas deslocações pendulares entre casa e
trabalho, mas principalmente nas deslocações em serviço.
Uma das formas de aplicar é adquirindo bicicletas (contribuindo também para
a economia da região) e disponibilizando-as aos funcionários, podendo
também ser equacionada a oferta de vouchers de desconto em lojas/oficinas
para a reparação e manutenção das mesmas.
Seria importante também aplicar outro tipo de benefícios que permitam
manter a motivação para criar o hábito, de modo a afirmar esta medida. Caso
se deseje continuar é proposto medidas de incentivo: dias de férias extra,
vouchers de refeições ou de compras locais ou outra tipologia de prémios
incluindo os de incentivo monetários. Deverão ser premiados os funcionários
que se desloquem mais de bicicleta, não só pelo número de quilómetros
percorridos, mas sobretudo pela assiduidade.
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6. Reabertura do serviço BUGA
Poderá ser equacionada a reabertura do serviço BUGA, nos moldes habituais,
mas consideramos que existe uma excelente oportunidade de as bicicletas
serem cedidas à população que mais necessita delas e que está sem
alternativas de transporte. Dado não existir um sistema de bicicletas partilhadas
em Aveiro com abrangência territorial ao nível municipal, esta medida servirá
ainda para combater o problema criado pela diminuição de capacidade dos
transportes públicos.

7. Aumento da fiscalização das autoridades competentes
Devido às questões de distanciamento físico impostas por esta fase será
necessário que os peões reservem uma distância entre si. A realidade
demonstra que os curtos passeios são ainda ocupados ilegalmente pelo
estacionamento automóvel na cidade de Aveiro, uma dimensão que urge ser
revista atualmente para permitir o máximo de segurança e de saúde pública.
Assim é proposto um aumento da fiscalização de estacionamento ilegal e, em
adição, um reforço do patrulhamento em bicicleta pela PSP e Polícia Municipal
no centro urbano.

NOTA FINAL
Como sempre a associação Ciclaveiro disponibiliza-se para auxiliar na
conceção e execução destas sugestões ou de outras que a Câmara Municipal
de Aveiro entenda como oportunas. Relembramos que somos constituídos por
planeadores, engenheiros, arquitetos e designers, assim como temos
experiência em realizar iniciativas, amplamente valorizadas e reconhecidas,
com orçamentos reduzidos.

Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta
25 de Maio de 2020
_____________________________________________________________________________________________________

ciclaveiro.pt
ciclaveiro.wordpress.com
facebook.com/ciclaveiro

Página 9 de 9

