Exmos. Srs. Presidente e Vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Aveiro,

1 - Novo modelo de parqueamento para bicicletas em instalação na cidade
O Ciclaveiro ofereceu em Abril passado à Câmara Municipal de Aveiro um estudo e proposta
de estacionamentos para bicicletas em Aveiro1. O estudo foi elaborado com base em
bibliografia de referência sobre o assunto, vários exemplos de boas práticas nacionais e
internacionais, contribuições de diversos utilizadores de bicicleta e dados de observação e
registo de utilizadores ao longo de um período de tempo. O estudo contou com a validação e
o apoio de oito entidades representando interesses de valorização social, ambiental e
económica de Aveiro e de referência nacional no âmbito da mobilidade e outras utilizações
da bicicleta. Apesar do referido e da nossa repetida manifestação de disponibilidade para
discutir a proposta, nunca a autarquia expressou qualquer intenção de discutir o estudo
nem, concluímos agora ao observar os equipamentos recentemente instalados, sequer de
lhe dar atenção.

(a)

(b)

Fig. 1: Novo modelo de parqueamento para bicicletas já instalado em alguns pontos da cidade.

É para nós incompreensível que um novo modelo de parqueamento para bicicletas
desenvolvido pela autarquia e critérios como a sua quantidade e localizações sejam
definidos sem auscultar e ter em conta quem utiliza diariamente a bicicleta e tem nessa
condição contacto com o território e com outros actuais e potenciais utilizadores de bicicleta,
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valências que a Câmara Municipal obviamente não poderá ter. Mais, é para nós inexplicável
que não tenha sido divulgado o mais pequeno estudo, plano ou justificação apresentando as
opções tomadas, e que estas sejam completamente desconhecidas dos utilizadores de
bicicleta até ao momento em que os parqueamentos são instalados.
No acima citado estudo, transmitimos à autarquia que os parqueamentos para bicicletas,
para além da sua funcionalidade primária para actuais utilizadores de bicicleta, como
elementos de mobiliário urbano devem contribuir para a transmissão da mensagem de uma
cidade bike-friendly, em que a bicicleta é encarada e tratada como um modo de transporte
desejável e privilegiado, fomentando desta forma a tão importante atracção de novos
utilizadores. Acontece que este modelo transmite, pelo contrário, que se trata de um
equipamento temporário e que as entidades públicas não estão a dar a devida e necessária
atenção à mobilidade em bicicleta. Transmite a mensagem de que a bicicleta está a ser
encarada como um modo de transporte desvalorizado e de categoria inferior.
Este modelo de parqueamento sofre ainda, como a autarquia será conhecedora, de diversas
deficiências e inconformidades, nomeadamente:
-

Em termos dimensionais, tem dimensões inferiores às indicadas em vários manuais2,
alguns dos quais fizemos referência no mencionado estudo. Por exemplo no que
toca a distância entre suportes, diâmetro dos tubos dos suportes e, supomos, sua
espessura. A insuficiente distância entre suportes compromete a comodidade de
utilização e reduz para metade a sua capacidade. O diâmetro e espessura reduzidos
dos tubos põem em causa a sua rigidez estrutural, ficando facilmente sujeitos a
danos de vandalismo ou de outras causas.

-

A sinalética indicando parqueamento para bicicletas só é legível a uma muito curta
distância. A placa com esta sinalética poderia ter sido melhor concebida, dando mais
ênfase e visibilidade a esta indicação (veja-se o exemplo na Fig. 4-b, em que a barra
inferior serve de suporte à sinalética ao mesmo tempo que de segurança para
invisuais). Nos conjuntos instalados à quota da faixa de rodagem (ainda) não foi
pintado o piso indicando espaço para parqueamento de bicicletas como é
aconselhável (veja-se o exemplo na Fig. 3).

-

Os conjuntos instalados em espaços pedonais carecem, para os suportes nos
extremos, de barra de segurança para invisuais, tal como indicado em manuais sobre
o assunto. A placa com sinalética pelos motivos de apenas estar presente de um dos
lados e demasiado alta para esta função, não a cumpre.

O documento da Câmara Municipal de Lisboa (2016), Lisboa: o Desenho da Rua - Manual de apoio a
projeto e obra de espaço público, nas pp. 159 e 160 (secção 1.4) e 347 e 348 (secção 7.2) indica 1 m
para a distância entre suportes e 3 mm para a espessura dos tubos.
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/espaco/Lisboa_-_O_Desenho_da_Rua_
LowRes.pdf
O manual da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (2015), Manual de
Estacionamento para Bicicletas, indica a distância mínima entre suportes de 75 cm e preferencial de
120 cm, o diametro dos tubos entre 50 mm e 75 mm e uma espessura igual ou superior a 3 mm.
http://www.fpcub.pt/files/2011/08/Manual_estacionamento_fpcub_v2.pdf
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-

Os pilaretes de sinalização instalados junto aos conjuntos colocados à quota da faixa
de rodagem não cumprem função de protecção perante manobras de
estacionamento descuidadas de veículos automóveis (veja-se a Fig. 2-b), o que
poderá levar à relutância de utilização dos lugares nos extremos para deixar as
bicicletas estacionadas.

(a)

(b)

Fig. 2: Novo modelo de parqueamento para bicicletas já instalado em alguns pontos da cidade.

Não nos conformamos que, com a informação actualmente disponível e os exemplos de
boas práticas existentes já no nosso país, como os apresentados na Fig. 3 relativos a Lisboa
e os apresentados na Fig. 4 referentes a Braga, esta última uma cidade com uma taxa
modal de utilização de bicicleta seis vezes inferior à de Aveiro, a autarquia de Aveiro tenha
optado por uma solução em todos os aspectos inferior.

(b)

(a)

Fig. 3: Parqueamento para bicicletas existente em Lisboa. Fonte: Urbactiv3 .
Figura da esquerda: https://urbactiv.com/2016/07/rede-ciclavel-do-planalto-central-de-lisboa/, figura da
direita: https://www.facebook.com/urbactiv/posts/1035833706512414.
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(a)

(b)

Fig. 4: Parqueamentos para bicicletas existentes em Braga.

Aliás, da manifesta displicência demonstrada e da opção seleccionada para este modelo de
equipamento, de cariz temporário e com as debilidades atrás mencionadas, transparece que
a autarquia continua sem planeamento para a mobilidade em bicicleta e a relegá-la para
uma categoria inferior, quando orientações nacionais e europeias e inúmeros exemplos de
boas práticas nos dizem que, totalmente pelo contrário, a bicicleta deve ser encarada
efectivamente como um modo de transporte urbano privilegiado.

2 - Parqueamentos para bicicletas instalados na Rua José Estevão
Apesar da instalação dos equipamentos referidos no ponto anterior, detectamos também, e
quase em simultâneo, a instalação durante as obras de qualificação da Rua José Estevão
de seis suportes individuais adequados para parqueamento de bicicletas. Por esta opção,
congratulamos a autarquia.
Não obstante, existem pequenos pormenores que muito facilmente poderiam ter levado a
uma melhor adequabilidade dos parqueamentos, nomeadamente:
-

A distância entre suportes, cerca de 65 cm, é insuficiente para uma prática utilização,
e fará com que cada grupo de três suportes tenha na realidade no total a capacidade
para três bicicletas, em vez de duas por suporte. A dimensão que sugerimos, com
base na bibliografia sobre o assunto4, para a distância comum entre suportes deste
tipo é de 1 m.

-

Em cada grupo de suportes, aquele que se encontra mais próximo do lugar de
estacionamento automóvel está a uma distância demasiado curta deste (ver Fig. 5),
levando a que utilizadores tenham uma grande relutância em aí deixar a bicicleta
devido à ameaça de danos causados por um automóvel ao efectuar a manobra de
estacionamento.

Por exemplo: Câmara Municipal de Lisboa (2016), Lisboa: o Desenho da Rua - Manual de apoio a
projeto e obra de espaço público, pp. 159 e 160 (secção 1.4) e 347 e 348 (secção 7.2).
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/espaco/Lisboa_-_O_Desenho_da_Rua_
LowRes.pdf
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-

Num dos grupos existe um sinal cujo poste está sem aparente razão demasiado
próximo dos suportes (ver Fig. 5), dificultando a sua utilização.

-

Os parqueamentos não contém qualquer sinalização de parqueamento para
bicicletas.

Fig. 5: Grupo de três suportes para estacionamento de bicicletas na Rua José Estevão.

No local onde foram colocados este seis suportes não existe qualquer vantagem, de maior
proximidade para o local servido, ou outra, em terem sido instalados no espaço pedonal.
Somos de opinião que teria sido melhor opção a instalação à quota da faixa de rodagem
retirando espaço de estacionamento automóvel. Lembramos que a ocupação média de
automóveis em Portugal é de 1.2 ocupantes por veículo, e que o espaço de um lugar de
estacionamento automóvel é suficiente para a colocação de cinco suportes, espaçados de
1 m, com capacidade para dez bicicletas.
Somos de opinião que será uma boa opção a instalação, corrigindo os aspectos e tendo em
atenção o que referimos anteriormente, de mais suportes deste tipo também no início da
Rua José Estevão, junto à Avenida Dr. Lourenço Peixinho; assim como aproveitar as actuais
obras de qualificação para a instalação de suportes no início da Rua Conselheiro Luís
Guimarães, junto à Avenida Dr. Lourenço Peixinho; no cruzamento da Rua Conselheiro Luís
Guimarães com a Rua Agostinho Pinheiro; e no extremo desta última junto à Avenida Dr.
Lourenço Peixinho.
Os custos de produção destes suportes para estacionamento de bicicletas e a sua
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instalação são insignificantes comparados com os custos totais de qualificação das referidas
ruas.
Sugerimos que este tipo de suportes sejam instalados em outras actuais e futuras obras de
qualificação do espaço público em Aveiro, colocados à quota da faixa de rodagem sempre
que não exista uma razão fundamentada para uma melhor opção.

3 - Futuro
Face aos investimentos significativos, que pelos meios de comunicação sabemos estarem
previstos, de fundos públicos comunitários, para a mobilidade em bicicleta, nomeadamente
através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA),
esta continuada atitude da autarquia de deficiente audição dos interessados e de restrição
de informação, incompreensível numa sociedade moderna, deixa-nos extremamente
preocupados.
Acreditamos que uma boa aplicação desses investimentos poderá contribuir para melhorias
relevantes das condições de ciclabilidade na cidade e para a tão ou mais importante
atracção de novos utilizadores, e mesmo ser o despertar de uma nova visão em relação à
mobilidade em bicicleta, e activa no geral, em Aveiro. Mas somos bem conscientes que se
mal aplicados, terão pouca ou nenhuma utilidade e que uma grande oportunidade será
perdida. E somos incrédulos que possam ser tomadas as melhores decisões para os actuais
e futuros utilizadores de bicicleta, e para a cidade e o concelho, sem partilha de informação,
auscultação dos interessados e envolvimento destes na discussão de opções.
Estamos certos que darão o devido seguimento às observações e preocupações que aqui
apresentamos. Da nossa parte, tudo faremos e continuaremos a dar o nosso melhor
contributo para uma cidade mais moderna, com melhor qualidade de vida, mais apelativa
para viver, trabalhar e visitar e mais competitiva.

A Direcção,
Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta

07 de Dezembro de 2016
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